














পূর্বববঙ্গকায়স্থমভা-গ্রন্থ-_প্রথম সংখ্যা । 

কায়স্থমমাজের সংঙ্কার। 
২৯৭ ৫২০ 

০ 
»৯_ললাখেছললল্ত 

শ্রীগিরিশচন্দ্ বন্ধু বর্ম বিছ্ঠালঙ্কার। 
০০ সপ কি শপ 

৭ 

টি ৭ শে 

ইস্ট বেঙ্গল প্রিট্টিং রে হইতে গ্রন্থকারকর্ভৃক প্রকাশিত। 
ঢাকা, ১৮ আবাঢ়, ১৩২১ বঙ্গাব | 

মূল্য ১২ টাক। মাত্র । 



ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে 

প্রিপ্টার শ্রীসেধ আনসার আলি দ্বারা মুদ্রিত। 



বিজ্ঞাপন । 
কারস্থসমাঙ্ষের সংস্কার সন্বন্ধেষে সকল তক এ যাবৎ উত্থাপিত 

হইয়াছে এই পুস্তকে তাহার যথাজ্ঞান উত্তর প্রদান করিতে 

চেষ্টা করিয়াছি। প্রাত্রতত্বিক পঙ্ডিতগণের গবেষণার ফল সমাজে 

প্রচাত্রিত হউক এবং এঁতিহাসিক : তন্বানুসন্ধানে সাধারণের প্রবৃত্তি 

বদ্ধিত হউক এই অভিপ্রায়ে “বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব” অধ্যায়ে 

কায়স্থ সেনবংশ ও পালবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং আরও অনেক 

এঁতিহাসিক তত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই পুস্তকদ্ধারা সমাজের 

কিছুমাত্র উপকার সাধিত হইলে সকল শ্রম সফল মনে করিব। 

যুদ্রাকরপ্রমাদ কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইবে, তরসাকরি পাঠকগণ 

তাহ! মার্জনা করিবেন। আলোচিত বিষয়ে যেখানে যে ক্রটী 

লক্ষিত হইবে পাঠকগণ তাহ প্রদর্শন করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে 

সংশোধিত হইবে। 

পূর্ববঙ্গকায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বস্থু বর্ম 

বি, এল্ মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন । 

ফলতঃ তীহার উৎসাহেই ইহা প্রকাশিত হইল। তদ্বতীত আমি 

বানরিপাড়া নিবাঁসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা, ঢাকা 
ইম্পিরিয়াল সেমিনেরির প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার 
বি, এ, আটি নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় রক্ষিত বর্্মা, এবং 
প্রাচানন্তুরর্ণ নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ত্রাতৃ বন্দ; মহাশয়গণের 
নিকট অনেক সাহাধ্য পাইয়াছি ইতি। 

২১নং হাসনা।ণ লেন, ঢাকা। 

১৮ আবাঢ়, ১৩২১ বঙ্গা । 

পৃর্ববঙ্গ কায়স্থনত।-কার্য্যালয়, 
শ্ীগিরিশচন্দ্র বসু বর্মা । 





সূচিপত্র । 
কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ 

ব্যবস্থাদর্পণ_ পুরাণ তন্দ্রাদির প্রমাণ 

বাচম্পতা অভিধান-__স্কন্দঃ পদ্ম ও ভবিষ্পুরাঁণ 

অন্য পৌরাণিক প্রমাণ-স্কান্দ প্রভাসখণ্ড ও গরুড়পুরাণ... 
চিত্রগুপ্ত দেবসমাজে সম্মানিত, পুঙ্জার ও তর্পণীয় 

_-বাচম্পত্য, মহাভারত, যমতর্পণ ও উশনঃসংহিত! | 

কায়স্থ রাজ-লেখক ও গণক, সান্ধিবিগ্রহিক ও বেদাধিকারী... 

_স্তি ও নাতিশাস্ত্রের প্রমাণ, সব্বশান্ত্রপারদর্শিতা, বেদা- 
ধিকার, তাম্রশাসনাদিতে কায়স্থের পরিচয়, শিলালিপি 
হইতে বেদচচ্চার বিশিষ্ট প্রমাণ । 

সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয় রি রি 
রাজতরঙ্গিণী, কথ'সরিৎসাগর, হিতোপদেশ, মুচ্ছকটিক, 
মুদ্রারাক্ষসঃ উত্তরনৈষধচরিত, রামচরিত ও তৎসন্বন্ধে এতি- 
হাসক মৈঞেয় মহাশয়ের মন্তব্য, কায়স্থ করণ ও বর্ণসঙ্কর 
করণ, শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, শ্রীচৈতন্তচ রিতামুত, কায়স্থ গুরুবংশের 
কথা. বৈষ্ণবসাহিত্য '€ চৈতন্যচন্দ্রোদয়ঃ চৈতন্যতাগবত ও 

চৈঙনচরিতামূত ) হহতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ, 
পরাগঁল মহাভারত, দেববংশ । 

বিদ্যাসাগরের উক্ত 

স্বামী বিবেকানন্দের কথ 

পগ্ডিতগণের ব্যবস্থ। 

অশৌচতত্ব ... রি 2 রর 

মন্বাি সৃতি, নির্ণয়সিন্ধু, গরুড়পুবাণ, রামায়ণ ও মহাভারত 
হইতে চতুর্বর্ণের অশৌচ সম্বন্ধীয় প্রমাণ । দ্বাদশাহ অশোৌচ 
ব! ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধের বাধক কিছু নাই । 

২৬ 

৩৯ 

৫৫ 

৫৬ 

৫৮ 

৬৫ 



প্রায়শ্চিত্ত ... এ রন . ৭৮ 

বহু পুরুষ অন্ুপনীত থাকার পর প্রাপ্বশ্চিত্ত করিয়! উপবীত 
গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না তদ্বিষয়ক তর্ক গন । 

পাত্রবিচার ... ছে রর ৫ ১১১৮৬ 

দানের পাত্র কে এবং কিরূপ ব্রাহ্গণদ্বারা দেবকাধ্য ও 
পিতৃকাধ্য করাইতে হইবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। 

রঘুনন্দনা ... . রর ১... ৯৩ 

ক্ষাত্রয় বৈশ্যাদি সন্বন্ধে রঘৃনন্দনের অভিমত সমালোচিত এবং 
কায়স্থদিগের যজ্জঞোপবীত ত্যাগের কারণ প্রদর্শিত হইরাছে। 

কুলীন ও মৌলিক রী ১৪২ 

এই অধ্যাবে ঘটকগ্রন্থাদ্দির বচন হইতে পারি রীতি ষে 
কায়স্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং মৌলিক কায়স্থগণ পঞ্চকায়স্থের সবর্ণ 
বিশুদ্ধ কায়স্থ এবং প্রাচীনকাল হইতেই সন্থ্রান্ত। 

বংশপদ্ধতি, গোত্র ও প্রবর হী রা ১... ১১৮ 

বাঙ্গলায় কায়স্প্রভাব ... রি রি ১১১২৭ 

প্রায় ১৪ শত বর্ষ পুর্ব হইতে বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব, কামরূপে 
শঙ্করদেব.আইন-ই-আকৃবরি, শূরবংশ. পালবংশ, ঈশ্বর ঘোষের 
তাত্রশাসন ও মেত্রেয় মহাশয়ের মন্তব্য, সেনবংশ, দেববংশ ও 
বারভূঞা। 

কায়স্থসযাজের সংস্কার ... ্ ৪2 ১. ১৬৭ 

উপনয়নগ্রহণ সম্বন্ধীয় বিবিধ আপতি খণ্ডন, টি বালকগণের 

শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথ। ও আস্তগণিক বিবাহ সম্বন্ধে 

আলোচন। । 

শ্রবর্ণ দু রঃ রঃ ১১. ৯৭৭ 

পরিদর্শন যি রা ৪ ১. ১৮৬ 

এই অধ্যায়ে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী কোন 
কোন অধ্যায়ের ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। 



অবতরণিক।। 
জগতে প্রজাস্থষ্টি, চতুব্বর্ণের স্থষ্টিবৃহস্ত এবং চিত্রগুপ্তদেবের 

উৎপত্তি সন্বন্ধে বিবিধ শান্ত্রপাঠে যাহা অবগত হওয়া যায় অব- 

তরাণকার সংক্ষেপে তাহার আভাস প্রদান করিব। 

প্রজান্ুষ্টি সন্বন্ধে পৌরাণিক বৃত্তান্ত এইরূপ । ব্রহ্মা প্রজা স্থষ্ট 

বিষয়ে চিন্ত! করিতে করিতে তাহার নানা অঙ্গ হইতে মরাচি, 

আত্র, আঙ্গরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রুতু, ভূত, বসিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ 

এই ১* মান পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তদ্বযতীত ব্রহ্ম। হইতে কর্দম 

নামক মান এবং বাক্ নামে কন্ঠ উৎপন্ন হন । ব্রহ্ম মন ও দেহ হইতে 

বহু প্রজা সৃষ্টি কারয়াও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া চস্তাযুক্ত 

হইহইলেন। এইরূপে চিন্তা কাঁরতে করিতে তাহার দেহ আশ্চধ্য রূপে 

দ্বিখাণত হইল, এক অংশে স্বায়সুবমনথ এবং অপর অংশে শতরূপা। 

হহলেন। শতরূপা স্থবাঘ়নস্তুব মন্ুর মাহী হইলেন এবং 

তাহার গভে রাজ! প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং আকুতি, দেবহুতি 

ও প্রস্ততি এহ [তনকন্তা উৎপন্ন হহল। রুচির সহিত আকুতির, 

কর্দমের সাহত দেবহৃতির এবং দক্ষের সাহত প্রস্থাতর বিবাহ 

হইল। কর্দম হইতে দেবহুতির গভে কাঁপল এবং ৯ কন্তা উৎপন্ন 

হহপ। মব্ীচির কশ্তপ ও পুণিম। নামে ছুই পুত্র হয়। দক্ষ প্রজা- 

পতির অদিতি, দিতি. দন প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্তা জন্মে। তীহারা 

সকলেই অতি তেজস্বী কশ্ঠপকে পাতত্বে বরণ করেন। অর্দিতির 

গর্ভে দ্বেবগণ, দিতির গর্ভে দেত্যগণ, দন্ুর গভে দানবগণ, থগার 

গে যক্ষ ও রাক্ষসগণ, মুনির গর্ভে গন্ধব্বগণ, রিষ্টার গর্ভে অগ্সরোগণ, 

কদ্রর গভে নাগগণ, !বনতার গে গরুড় ও অরুণ জন্মগ্রহণ করেন (৯)। 

€১) ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১২ অঃ, ২২ অ:ও ২৪ অঃ| ধর্থস্কন্ধ ১ অঃ। 

আদিপর্বব ৬৫ অঃ ও শান্তিপর্বব ২০৮ অধ্যায়ে অদিতির দ্বাদশ পুত্রের নাম__ 



৮ অবতরণিক]1। 

প্রজাপতি ব্রহ্ম! দেবগণকে 'ত্রভূবনেশ্বর ও যজ্ঞভুক্ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু বৈমাত্রেয় দৈতা, দানব ও রাক্ষসগণ মিলিত হইয়। দেবগণকে 
রাজ্যচাত এবং যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিলেন। তখন অদিতি পুত্র- 

গণের মঙ্গলকামনায় সূর্যের তপস্যা করিতে লাগিলেন । স্ুর্য্যদেব 

তপস্তাঁয় গীত হইয়া অদিতির গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন! ইনিই 

বিবস্বান আদিত্য । তিনি তেজে দৈত্যদানবগণকে পরাঞ্জিত করিয়া 

ইন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণকে পুনরায় কেবত্রাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবস্বান, 
প্রজাপতি বিশ্বকন্মীর কন্ত! সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। তদগর্ভে মনু, 

যম ও যমুনা নামে কন্ঠা উৎপন্ন হয়। এই মন্ুই ভুবন প্রথিত 

বৈবস্থত মনু । তৎপুত্র ঈক্ষাকু, তদ্বংশই ক্ুর্যাবংশ নামে প্রথ্যাত। 

রাজ্ৰী সংজ্ঞা পতির তেজ সহনে অক্ষম হইয়া নিজের ছায়া প'তর 
নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে সাবণি মনু, শনৈশ্চর 

ও তপতি নামে কন্তা জন্মে। তৎপর ক্ূর্যযদেব জানিতে পারিলেন 

যে রাজ্জী সংজ্ঞা ছায়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং অশ্বিনীব্ূপ 

ধারণ করিয়া উত্তরকুরুবর্ষে বিচরণ করিতেছেন। সুর্য তখন 

অশ্বরূপ ধারণ করিয়া পত্বীর সমীপস্থ হইয়া নাসা আতঘ্বাণ করিতেই 

অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞার ছুই নাসাবন্ধ হইতে নাসত্য ও দত নামে 

ছপুত্র প্রস্থত হয় ইহারাই বৈ অশ্বিনীকুমার দ্বয়। (২) 

ধাতা. মিত্র, অধ্যমা, শক্র ( ইন্দ্র ), বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পৃষা, সবিতা, ত্ষ্টা 
(বিশ্বকর্মা) ও বিষণ | মরীচি, অত্রি, অঙ্জিরা. পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ও বশিষ্ঠ 
ইহারাই তি নামে খ্যাত। স্বয়ন্ত ব্রহ্মার স্তন হইতে ধর্ম নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। 
তিনি দক্ষের অপর দশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বস্কুগণ. ক্ুত্ত্রগণ. খিশ্বদেবগণ' 
সাধ্যগণ ও মরুৎগণ ধর্মের পুত্র। দক্ষের আরও ২৭টী কন্যা জন্মে. চন্দ্রমা তাহাদের 
বিবাহ করেন। দেবগণের মধ্যে অদিতি পুত্রগণ ক্ষত্রিয়, মরুতগণ বৈশ্য, আশ্বিনীত্ত- 
বয় শুদ্র' এবং আঙ্গরার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ । 

স্থষ্টিততব সকল শাস্ত্রে সর্বাংশে এককপ নহে । 

(২) মার্কওেয় পুরাণ ১*৪ অঃ। 



অবতরণিক।। গ 

ব্রহ্মার পুত্র অত্রি হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন। ইনিই খথেদে 
রাজরাটু সোম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (৩) চন্দ্রের পুত্র বুধ, 
তিনি বৈবস্বতমন্থুর কন্তা ইলাকে বিবাহ করেন । ইলাও খণ্েদে 

প্রখ্যাতা। ইহার গর্ভে পুরুরবাঁ উৎপন্ন হন। তদ্বংশই চন্দ্রবংশ | 

অঙ্গিরা, ভৃগু ও বশিষ্ট হইতেও তিনটী বৃহৎ বংশ উৎপন্ন হয়। 
কাহার এবং তাহাদের অনেক বংশধর বেদপ্রসিদ্ধ খষি। অঙ্গিরার 

পুত্র বৃহস্পতি, উতথ্য ও সন্বর্ভ এবং ভূগুর পুত্র শুক্র ও চ্যবন। 

দেব, দৈত্য, দানব ও মানব একপিত কশ্তুপ ও একই মাঁতা- 
মহ দক্ষের সম্ভতান। দেবদৈত্যের যুদ্ধ রাজ্য লইয়া বৈশাত্রেয় 

ল্লাতাদিগের মধ্যে যুদ্ধ। কশ্যপ আর্দতির গর্ভজাত উত্তম পুত্রগণের 

শিক্ষার ভার অক্ষিবংপুত্র বৃহস্পতিকে অর্পণ করেন এবং দৈত্য ও 

দ্রানবগণের শিক্ষার ভার ভূগুপুত্র শুক্রাচার্যকে প্রদান করেন। 

বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের মধ্যে স্ব শ্ব শিহ্যবর্গের অভুদরয়ের জন্য 
বিশেষ প্রতিদ্বন্বিত ছিল । ভারতের বরাজগণ হিমগিরির উত্তরে 

দেবরাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহে সর্ধদাই দেবগণের পক্ষ অবলব্বন করিতেন । 

দৈত্যপানবগণ মহাঁবল পরাক্রান্ত হইলেও বুদ্ধিকৌশলে দেবগণের 

সহিত আটিয়! উঠিতে পারিতেন না; আমর] পুরাণাদি হইতে তেব ও 

মানবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাই। আমরা কখনও ক্ষত্রিয় 

রাজা দ্শরথকে দেেবসেনাপতি হইয়া অসুরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

করিতে দেখিতে পাই, কখনও দ্রেবরাজ ইন্দত্রকে কোন রাজ। পাছে 

শতযজ্ঞ সম্পাদন কক্রিয়! ইন্ত্রত্পদদ লাভ করেন এই ভয়ে নানা 

কৌশলে আরব্ধ যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিতে গাই ! শত যজ্ঞ সম্পাদন 

করিলে ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাও ইন্ত্রত্বপদ লাভ করিয়৷ দেবরাজ 

ইন্দ্রের সমতা লাভ করিতে পারিতেন | 

(৩) তাহার রাজ্যে হিমালয়স্থ মুঞ্জবনে সোমলতা পালিত হইত | সোমরস 
অপেক্ষা প্রিয় দেবগণের আর কিছু ছিল না। 



ঘ অবতবণিক1। 

মানব বলিতে মনু হইতে যাহার! উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকেই 

বুঝাইত। [কন্তু পরে তারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলের প্রণ্তিই 

মানব নাম প্রযুক্ত হইয়াছে । কণশ্তপের মন্ু নামে এক পত্রী ছিলেন 

এইরূপ প্রমাণ ৃষ্ট হয়। তাহার সন্ভতিগণও মানব নাম প্রাপ্ত 

হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ) 

বর্ণস্থট্টিবিষয়ে বৃহদারণ্যক ঞতর প্রমাণ বিশেষ প্রণিবানযোগ্য। 

বৃহদারণযকে উত্ত' আছে--"প্রথমে জগ একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণময় 

ছিল। সেই একমাত্র ব্রাহ্মণ থাকাতে সুবিধা হইল না । অতএব 

(এ ত্রাহ্মণগণ মধ্যে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ক্ষত্রিয় করা হইল | যথা? ইন্দ্র. 

বরুণ. সেম. রুদ্র" পজন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই সকন শ্রেষ্ঠ দেবগণ 

ক্রাত্রর । অতএব ক্ষত্রিয় হতে শ্রেষ্ঠ নাই। অতএব ব্রাহ্মণ 

(রাজশ্ষে ) নিয়ে থাকিরা ক্ষব্রিয়ের উপাসনা করেন। বাজস্যে 

ব্রাহ্ষণ ক্ষত্রিয়কেই যশঃ অর্পণ করেন। আবার ব্রাহ্গণই এই ক্ষত্রিয়ের 

যোনি ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতেই ক্ষাত্রর হহয়াছে )। অতএব যাঁদও 

রাজাই সব্বশ্রেষ্ঠ, তথাপি অস্তে ( যজ্ঞান্তে) স্বযোনি (স্বীয় ডৎ্পাত্তর 

মূল) ব্রাক্ণকেহ আশ্রয় করে। অতএব যে ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্গণকো হংসা 

করে। সে নিজের কারণকেই হিংসা করে। শ্রেষ্ঠকে হিংসা করিলে 

যেপাপ হয় ভাহারও সেই পাপ হয়। কিন্তু এই ক্ষত্রির স্থষ্ট হইলেও 

স্থবিধা হইল না। অতএব বৈশ্তকে সৃষ্টি কর। হইল। দেবজাত- 

দিগের মধ্যে যাহার। গণদেবতা বলিয়া খ্যাত যথা বসু, রুদ্র, আদিত্য. 

বিশ্বেদেব ও মরুৎগণ, তাহার! বৈশ্য । এই বৈশ্য স্থষ্ট হইলেও সুবিধা 

হইল না। অতএব পুষণ ( প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া 

পুষ্টিসাধনকারী ) শুদ্রবর্ণ স্ত্টি করিলেন। এই মহাই পৃষা. (কারণ 

জীব্জন্ত ফলশস্য ) যাহা কিছু এই মহীই পোষণ করেন ।” (৪) 
-শ শশী -ীসশিপশাশা ১ পোপ স্পা ্পপাশস্প্াপস্্, ্ শা 

৪ ) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, প্রথম অধ্যায়, ৪র্থ ত্রান্গণ। 



অবতরাণকা। ঙ. 

এববয়ে মহাভারতে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয-_“বণসকজের 

পার্থকা নাট ' ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম 

বা ব্রাহ্মণময় ছিল, ব্রঙ্গকর্তৃক পুরে স্থষ্ট ভইয়া পবে কর্মদ্বারা ভিন্ন 

ভিন্ন বণ” প্রাপ্ত হষ্টযাছে। কাষভোগপ্রিয়, তীক্ষ, ক্রোধবি শিষ্ট, 

সাহসিককাধ্যপ্রিয়, লোঠিতাঙ্গ ! সত্ববো গুণাশ্রিত) ব্রাহ্মণগণ স্বধন্ম 

( শুত্র সন্বপ্রক্তি ) ত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রবহ্থ প্রাপ্ত হইয়াছে । গোসমুদয় 

হইতে জীবিকানিব্বাহ করিয়া যাহার৷ কুষিজীবী হঃয়াছে সেই 

পীতবর্ণ ( রজভ্তমোগুণময় ) ব্রাঙ্গণগণ স্বধর্ম্নের অনুষ্ঠান না করিয়া 

বৈশ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । হিংসা ও অসত্যপ্রিয়. লোভী. যে-কোন- 

রূপ কন্মদ্ধার যাহার] জীবিকা নিব্বাহ করে সেই কৃষ্ণবণ” (তমোগ্ণ 

বাশষ্ট ) ব্রাহ্মণগণই শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । এই সকল কর্মদ্ার? ভিন্ন 

হইয়। এক ব্রাহ্মণগণই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।” (৫) 

উক্ত শ্রুতির প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে ব্রহ্গা হইতে উৎপন্ন 

দেব মানব সকলেরই সাধারণ নাম ছিল ব্রাহ্গণ। পরে দেশরক্ষা ও 

সমাজপবিচালনের ভন্ট সব্বাপেক্ষ৷া জ্ঞানী ও শক্তিমান ব্রাহ্মণগণকে 

লইয়া এক শ্রেণী গঠিত হয়, তাহাই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত 

হইয়াছে । তৎপর সমাজের প্রয়োজনে বৈশ্য নামক শ্রেণী এবং 

সব্বশেষ শূদ্র নামে আর একটি শ্রেণী এ মূল ব্রান্মণবর্ণ হইতেই গঠিত 
হইয়াছে। যাহারা যজ্ঞাদি কার্য সম্পাদনে সুদক্ষ ছিলেন তাহারা 

বর্ণান্তর প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদের ব্রাঙ্গণ নামই রাহয়াছে। এই 

বর্ণস্ষ্টিরহশ্য. সম্যক যুক্তিযুক্ত এবং বেদবাক্য বলিয়া ইহা 

সব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য । 

এই শ্রুতিবাক্যের সহিত মহাভারতের মিল আহে? কেবল 

ক্ষাত্রয় বর্ণের উৎপ ত্তর হেতু [নর্দেশ মহাভারতে অন্ঠরপ দৃষ্ট হয়। সত্ব 

(৫) শান্তিপর্বব, ১৮৮ অধ্যায়। 



চ অবতরণিক।। 

গুণ হইতে বিচলিত হইয়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বর্ণত। প্রাপ্ত হয় নাই, শ্রেষ্ঠ 
ব্রাঙ্মণগণই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। তবে মহাভারতের রচন! কালে 
ক্ষত্রিয়গণ রজোগুণপ্রধান হইয়াছিলেন, রাঁ্ছে্ব্য্য ভোগ করিতে 
করিতে তাহাদের আধ্যাত্মিকতার অপচয় ঘটিয়াছিল, ইহ! অপস্তব নহে। 

পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ যে বেদও ব্রহ্মবিষ্ভার চর্চাতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
তদ্বিষয়ে বেদ হইতে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমরা 

দেখিতে পাই খণেদের খবি কান্ত, গৃৎ্সমদ ওতৎপুত্র শৌনক, বিশ্বামিত্র 
এবং তৎপুত্র মধুচ্ছন্দা ও দেবরাত. ইহারা সকলেই সোমবংশজাত 
ক্ত্রিয়। ভরদ্বাজও সম্রাট ভরতকর্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন 
এবং প্রতিষ্ঠ।নপুরে পৌরব রাজ্যের আধকারী হইয়ািলেন। (৬) 
আবার উপনিষদে দেখিতে পাই অশ্বপতি কৈকের তগবান্ আকুণি 
ও পাচ জন মহাশাল মহাস্রোত্রিয়কে আত্মতত্ব উপদেশ করিতেছেন; 
ক্ষাত্রয় সনৎকুমার (দ্রেবসেনাপতি স্কন্দ) নারদকে ভূমাতত্বের উপদেশ 
দিতেছেন; কাশিরাজ অজাতশক্র গর্গ বংশীয় বালাকিকে উপনয়ন পৃব্বক 
উপনিষদেন্ 1নগুঢ় রহহ। বলিতেছেন; যাজ্ঞবক্ক্যশিষ্য [বদ্দেহপতি 

জনক খষি বুড়িলকে গায়ত্রীর “তুরায় দর্শত পদ শিক্ষা দিতেছেন ; 

ক্ষাত্রয় রাজ। চিত্র হইতে গৌতম ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু জীবের পর- 

লোকগতি সম্বন্ধে সমিৎপানি হইয়! উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন; 

রাজ প্রবাহন গেবলি শিলক ও দালত্য খষিদ্বয়কে উদগীথ রুহস্ত 

উপদেশ করিতেছেন; রাজা জৈবলি খষি গৌতমকে জন্মান্তররহস্য 

ব৷ পঞ্চাপ্রিবিদ্য! উপদেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন--'হে গৌতম, 
আপনি যে বিগ্কা আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আপনার পুর্বে 

(৬) ন্বর্গায় (সভিলিয়ান উমেশ চন্দ্র বটব্]াল প্রণীত 'বেদ প্রবেশিকা” 
বিক্ুপুরাণ এবং ঢাকা রিভিউর ১৯১৪ জানুয়ারী সংখ্যায় অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র 
স্রকার লিখিত “1110 11011121607) 691 1116 ছা 11€ 4১1১৯ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 



অবতরণিক1। ছ্ 

কোন ব্রাহ্মণ তাহা লাভ করেন নাই, তজ্জন্যই সমস্ত লোক ক্ষব্রিয়ের 

শাসনাধীন। (৭) 

উপনিষদে আরও উক্ত আছেষে ব্রঙ্ষবিদ্ভ। ব্রহ্গা প্রজ্জাপতিকে, 
প্রজাপতি (ক্ষত্রিয়) মন্থুকে এবং মনু তাহার সম্ভতিগণকে বলিয়া 

ছিলেন। (৮) গ্ীতাতেও ভগবান, শ্রীরুষ্ণ অজ্জবনকে বলিতেছেন, 
“এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বৎকে, বিবস্বান মন্্ুকে এবং মনু ইক্ষা- 

কুকে বলিয়ছিলেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজধি 
গণই জানিতেন। তাহ] কালে নষ্ট হইয়াছিল, আমি তোমাকে সেই 
পুরাতন যোগ অদ্য বলিতেছি।” (৯) যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে 
উক্ত আছে, “এই অধ্যাত্মবিদ্া ঈশ্বরকর্তৃক পৃর্ধে রাজগণকে উপদিষ্ট 

হইয়াছিল এবং সেই রাজগণ হইতেই লোকে প্রচারিত হইয়াছে, 
সেই জন্য ইহার নাম রাঞবিদ্যা |” (১০) 

অতএব ইহা নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্বে ক্ষত্রিয় 

রাজগণ কেবল যুদ্ধবিদ্যা ও প্রজাপালনে দক্ষ ছিলেন না, তাহার। 

অধ্যাত্মজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সব্ববর্ণের অগ্রজ ব্রাঙ্গণবণ মধ্যে 

ধাহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তীহারাই ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, স্বতরাং ত।হারা 

যে ব্রহ্মবিষ্ভায়ও শ্রেষ্ঠ হইবেন ইহা শ্বাভাবিক। ভগবান্ তাহাদিগকেই 

সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ভূ-ভার হরণের জন্য পুনঃ 
পুনঃ ক্ষত্রিয়কুলেই আবিভূতি হইয়াছেন। 

প্রথমে রাষ্ট্রে ও সমাজে ধন্মে ও কর্দে ক্ষত্রিয়ই প্রভু ছিলেন। 

(৭) ছান্দোগ্য উপনিষদ--৫ম অধ্যায়; এ ৭ম-_অধ্যায়। কৌষীতকী-৪র্থ 
এবং বৃহদারণ্যক ২য় অধ্যায়; বৃহদারণ্যক-_-৫ম অধ্যায় ; কৌবীতকী--১ম অধ্যায়; 
ছান্দোগ্য--১ম অধ্যায়; ছান্দোগ্য ৫ম অধ্যায় এবং বৃহদায়ণ্যক-__-৬ঠ অধ্যায়। 

পণ্তিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব লিখিত “উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ব)” নামক 

পুস্তকের “উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য। 
(৮) ছা--৩ অঃ। (৯) গীতা-৪ অঃ1| (১০) মুমুক্ষু প্রকরণ ১১৭ | 



জ অবতরণিকা। 

কালক্রমে সামাজিক প্রভুত্ব লইয়া ক্ষত্রিয়ের সহি” ব্রাহ্মণের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছিল। খগ্বেদে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠবংশের 

বিবাদ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে উক্ত হৈহয় ও ভূগুবংশের বিবাদ 

এবং ক্ষাত্রয়গণের সহিত তাগব পরশুরাষের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ তাহার 

প্রমাণ। (১৯১) মহাভারতের উদ্যোগ পৰ্ষে ভীম্মদেবের সৈনাপত্যে 

বরণ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এক মহাপংগ্রামের উল্লেখ তৃষ্ট হয়। 

তাহাতে উক্ত আছে পুবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে এক যুদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণগণ 
ক্ষত্রিয়গণের বিরুদ্ধে অভুযুখিত হন. ক্রমে বৈশ্যগণ এবং শুদ্রগণও 

ক্ষার্রয়দিগের বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এহরূপে এক পক্ষে তিনবর্ণ 
এবং অপর পক্ষে কেবল ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করেন। কন্ত ক্ষত্রিয়গণ পুনঃ 

পুনঃ তিন বর্ণের মিলিত অসংখ্য সৈম্ঠকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন । 

তখন ব্রাঙ্গণগণ ক্ষায়দিগকেই তাহার কারণ [জন্ঞাসা করিলেন । 

বথার্থবাদী ক্ষত্রিয়গণ বলিলেন, আমরা সকলে এক্ন সেনানীর 

আদেশের বশববা হঠর। যুদ্ধ করি, আর আপনারা সকলেই স্ববুদ্ধি 

বশবর্তী, ইহাই আপনাদের পরাজয়ের কারণ। তখন ব্রাঙ্ণগণ 

একজন নাতিজ্ঞ. রণবিশারদ ব্রাঙ্গণকে সেনানায়ক কারলেন এবং 

তাহার আজ্ঞানুবন্তী হইর। যুদ্ধ করিতে কৰিতে ক্ষত্রিয় শক্তিকে পরাস্ত 
করিতে সমর্থ হইলেন । (১২) 

এইরূপে ব্রাহ্গণশক্জি বুদ্ধে জয়লাভ করিরাই সমাজে প্রভূত্থ প্রতিষ্ঠ! 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদবধ ক্ষত্ররগণ ব্রাঙ্গণদিগের প্রণাত 

ধন্মশান্ত্র মতেই রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কবিতেন 1, ধর্মশান্ত্র ব্যতীত 

ব্রাহ্মণ খবিগণ বহু দর্শন ও বিজ্ঞান প্রণয়ন করিরাছেন। তাহ! 

€১১) ভাগবত ১ম ক্ষন্ধ ৩য় অধ্যায়ে আছে যে পরশুরাম পুন:২ ব্রাহ্গণদ্ধেষী 
ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। 

(১২) ডচ্গ্যোগ পর্ব--১৫৫ অঃ। 



অবতরণিক1। বৰ 

কেবল আধ্য হিন্দুর নহে, সমগ্র পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন 

করিয়াছে। আজও সদাচার, আধ্যাত্মিকতা ও সনাতন ধর্রক্ষায় 

ব্রাহ্মণের সহিত কাহারও তুলন। হয় না। সুতরাং আজও তাহারা 

সকলের মানাহ্ ও পুজাহ্। 

ডক্টাররজ ডেভিড স. £1)0101011)150 11701118)? (বৌদ্ধ ভারত ) 

নামক পুস্তকে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালের সামাজিক অবস্থার বর্ণনায় 

লিখিয়াছেন যে তখন ভারতে ক্ষত্রিয়দিগের ১107210171৭ বা রাজ- 

তন্ত্রের পাশে অনেক 1161)701)1105 বা প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং সমাজে 

ক্ষত্রিয়গণই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন. তৎপর ব্রাহ্মণ, তত্পর বৈশ্য এবং তৎপর 

শদ্রগণের স্থান ছল।(১৪) ২৫০* সহক্র বৎসর পূর্বে কলিযুগেও 

যে সমাজে ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্গণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ 

ব্যতীত নিশ্য়,করা যায় না। 

খখেদের পুরুষসথক্তে বণন্থিষ্টি সম্বন্ধে উক্ত আছে-_"যখন পুরুষকে 

তাগ করা হইল. তখন কয় ভাগে বিতক্ত কর হইল? কাহাকে মুখ, 

কাহাকে বাহ্, কাহাকে উরু এবং কাহাকে পাদ বলা হইল? ব্রাঙ্গণই 

তাহার মুখ হইয়াছিল. বাহুকে বান্ন্য করা হইল, যাহা তাহার উকু 

তাহাই বৈগ্য, পদদ্বয় হইতে শুদ্র হইণ 1১ ইহা একটী রূপক। ইহার 

অর্থ ত্রই যে আর্য সমাজরূপ পুরুষকে যধন বিভাগ কহা হইল, তখন 

ব্রাহ্মণই তাহার মুখস্বরূপ হইল । মুখই বেদ ও ধর্মের বক্তা । সুতরাং 

আচার্য) বা অধ্যাপকরূপোযনি শিষ্যগণকে বেদ ও ধর্মের উপদেশ 

প্রদান করিবেন, সেই ব্রাহ্গণই সমাজের মুখ : বাহুই শক্তির আধার, 

স্থতরাং ব্রাষ্ট্ ও সমাজের রক্ষক শক্তিমান ক্ষত্রয়গণই সমাজের বাহু; 

সবল, মাংসল উরু স্তস্তরূপে দেহকে ধারণ করে, সুতরাং কৃষি বাণিজ্য 

| (১৩) কিন্ত ধন্মশাস্তরপ্রণেতৃগণের মধ্যেও ক্ষত্রিয় মন্কুই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

(১৪) 13100117181 11717 4 6৭, 



ঞ? | অকতব্প্রিকা । 

স্বারা যাহারা সমাজকে ধারণ করে সেই বৈশ্তই সমানের উরু; জ্ঞান ও 
বলের আধার উত্তম অঙ্গগুলিকে বহন করাই চরণ দ্বয়ের কার্য, সুতরাং 

জ্ঞানী ও শক্তিমান দিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যিনি আহরণ করিয়া 

দিবেন সেই শৃদ্রই সমাজের চরণ। হহার সহিত বৃহদারণ্যক শরাতর 1কছু 

বিরোধ নাই । পরবত্তীকালে স্থৃতি ও পুরাণাদ্িতে লিখিত হইয়াছে যে 
ব্রহ্মার মুখ হহতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষাত্রয়ঃ উরু হইতে বৈগ্ঠ ও পদদ্বয় 

হইতে শুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে । ক্রমে এই ধারণ। বদ্ধমূল হহম্াছে যে 

ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতেই বর্ণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা বেদ 

বিরোধী, সুতরাং ভ্রমাত্মক। 

চতুর্বর্ণ স্থষ্টির পরে ক্ষত্রিয়গণ আধ্যশক্রগণকে পরাঞ্জিত ও 

দূরীভূত করিয়া! যখন রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তিত করিলেন, 

তখন তাহার রাজ্যের আয় ব্যয়, প্রজাসাধারণের হুমির পরিমাণ. 

রাজস্ব, পাপ কার্য্য ও পুণ্য কাধ্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন 

অনুভব করিয়াছিলেন। তখনও সমাজস্থিতিনুলক লখন প্রণালা 

আবিষ্কৃত হয় নাই। যে ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ সেই লিখনকৌশল আবিষ্কার 

করেন তিনিই শাস্ত্রে চিন্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন। কালক্রমে 

তাহার লেখনী-জীবী সম্ততিগণ আঁসঙ্জীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক, 

হইয়। কায়স্থ সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার দেহে অন্ঠাগ্গ 

বর্ণের ্তায় কায়স্থের উত্পত্তিও কল্পিত হইয়াছে । 'চিন্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় 

নানা বচন প্রমাণ হহতে এইরূপ সিদ্ধান্ত অনিবাধ্য হইয়া পরে। 

পূর্বে শ্রুতি স্বাত ইতিহাসাদি সমস্ত জ্ঞান শিষ্য পরম্পরায় চাঁলয়া 

আসিতেছিল, তখন কিছু লিখিত হইত না। চিন্র্রগুপ্তই লিখন 

পদ্ধাতর আবখিক্কীরক--]177৮01)101 01 11)6 ৮7৮ 01 ৬/11101)1, 



আরিক পপি পি পণ 

কায়স্থসমাজের সংস্কার। 
কায়স্থ ক্ষত্রিয়বণ । 

প্রাচীন নিবন্ধার্দ, প্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থ বা অন্য প্রামাণিক গ্রন্থে 

যে বচন ধৃত হয় নাই. তাহ। শাস্ত্রবাক্য বপিয়। গ্রহণ করিতে অনেকে 

দ্বিধা বোধ করেন। সুতরাং আমর! প্রামাণিক নানা গ্রন্থের বচন 

প্রমাণ একত্র সন্নিবেশ করিষ়। পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে 

করিতেছি। প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও কাব্যগ্রন্থাদি হইতে 

কারস্থজাতি সন্বন্ধে যাহ! গাঁত হওয়া বায় তাহাও এই পুস্তকে 

সংক্ষেপে উল্লিখিত হইবে । 

১। ব্যবস্থাদপণ। 

পরলোকগত স্ুপ্রসিদ্ধা পগ্ত হাইকোর্টের ইন্টারপ্রেটার 

শ্যামাচরণ সরকার বিছ্ভাভূষণ-প্রণীত “ব্যবস্থাদর্পণ” নামক আইন গ্রন্থের 
নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ১৮৮৩ খুষ্টান্দে এই হিন্দু আইনের 

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের 
৬৬২--৬৭০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার কায়স্জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ 

উদ্ধার করিয়। যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
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২ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 
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ভবিষ্যপুরাণবচন । 

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ূত স্তম্মাৎ কারস্থসংজ্ঞকঃ। 

চিত্রগুপ্তেতি নায়া বৈ খ্যাতো ভূবি ভবিষ্যসি ॥ 

ঘন্্ীধন্মবিবেকার্থং ধর্মরাঁজপুরে সদা । 

স্কিতি ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্ ॥ 

ক্ষত্রেবর্ণোচিতো ধর্মঃ পালনীযো যথাবিধি | 

প্রজাঃ সজস্ব ভোঃ পুত্র ভূবি ভাবসমন্থিতাঃ ॥ 

তবিধ্যপুরাণে । 

ভবিষ্যপুরাণীয় উপাখ্যানটি এই ঃ--ত্রক্গা এই জগৎ ও চতুর্বর্ণ 
স্থষ্টি করিয়! দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ হইয়1থাকেন। তদবস্থায় তাহার শরীর 

হইতে এক দিব্য পুরুষ উৎপন্ন হন। তাহার হস্তে লেখনী, ছেদনী ও 

মসীপাত্র বিরাজিত । উক্ত পুরুষ ব্রহ্ধার নিকট তাহার কর্তবাও বর্ণধর্ম 

সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্গা বলিলেন “আমার শরীর হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তোমার কায়স্থ সংজ্ঞা হইল; চিন্রগুপ্ত নামে 

জগতে খ্যাত হইবে। হে বৎস, আমার নিশ্চল! আজ্ঞা এই যে 

ধর্মাধশ্ম বিচারার্থ ধর্্মরাজপুরে তোমার স্থিতি হউক । যথাবিধি ক্ষ্র 



ব্যবস্থাদর্পণ । ৩ 

বর্ণোচিত ধর্ম তোমার পালনীয়। তুমি পৃথিবীতে প্রভাবশালী প্রজা 
স্ষ্টিকর।” ইহা বালয়! ব্রন্ধ। অন্তধণান করিলেন । (7) 

এই প্রমাণ সন্বন্ধে কেহ২ বলিয়াছেন যে চিত্রগুগ্কে এস্লে কায়স্থ 

বল। হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বল হয় নাই; ক্ষত্রবর্ণেচিত ধর্ম পালনের 
অধিকার দেওয়! হইয়াছে, এইমাত্র । এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে 
ক্ষব্রিয়োচিত ধর্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত হইলে, চিত্রগ্ুপ্ত ক্ষত্রিয় কি 

কায়স্ত এই তর্ক অনাবগ্তক। ব্রাহ্মণাদি সব্বমানবের ধর্মাধন্ম বিচারের 

অধিকার দ্বারা চিত্রগুপ্ত যে ব্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রিয় ব্যতীত 

অন্বর্ণ হইতে পারেন না তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 

হইতেছে । চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে স্বীকার করিতে 

হয় যে কায়স্ত একটি স্বতন্ত্র বর্ণ। 1কন্ত মনু বলিয়াছেন-_ 

ব্রাহ্গণঃ ক্ষাত্রিয়ে। বৈশ্যন্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। 

চতুর্থ একজাতিস্ত শৃদ্রো৷ নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈপ্ত এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ একজাতি 

( একবার যাহার জন্ম) শূদ্র, পঞ্চম আর কোন বর্ণ নাই। যদ্দি তাহাই 

হয় তবে চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয়বণ ই বলিতে হইবে। চিত্রগুপ্ত চতুর্বর্ণ 

সষ্টির পরে আবিভূ্ত হইয়া পৃব্বস্ষ্ট ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তভূক্তি হইয়াছেন, 

ইহাই সহগ্গবোধ্য। চন্দ্রন্ত্যাদি ক্ষাপ্ররবংশ ব্রহ্মার বাহুজাত নহেন । 

এককালে বা একই রূপে ইহাদের উৎপত্তি হর নাই ! কশ্ঠপের গুরসে 

আদতির গর্ভে হুষ্য. হুযর্য হইতে মনু, মন্থু হইতে ইক্ষাকু--ইহাই সুর্য 

বংশের উৎ্পাত্ত । আত্রর তেজোময় চক্ষু হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুধ, 

(1) সরকার মহাশয় শান্ত্রবচনের সহিত ইংরেজী অনুবাদ প্রদান 

করিয়াছেন। আমর] এস্লে ইংরেজী অনুবাদ না দয় বাল অন্বাদ 

প্রদান করিলাম। 



৪ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

বুধ হইতে পুরুরব1__তদ্বংশই চন্দ্রবংশ। ব্রহ্মার দেহ দ্বিথগ্িত হইয়া 

স্বায়ভুব মন্থু ও শতরূপা উৎপন্ন হন, তাহাদের পুত্র রাজ] প্রিয়ব্রত ও 

উত্তানপাদ-__ইহ। ক্ষত্রিয়জাতির আর একধারা। এই সকল বংশ 

তিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হইয়) এক ক্ষত্রিয়বর্ণেরই 

অন্তনিবিষ্ট হইয়্াছে। অতএব ব্রহ্মদেহোত্পন্ন চিত্রগুপ্তের পূর্ববস্থষ 
ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তভু ক্ত হওয়ার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নাই! 

রুহদ্ব্রন্মখণ্ডবচন | 

বৎস তে কিং মনোহ্ঃখং ময়ি তিষ্ঠতি ধাতরি। 

ক্ষাত্রয়৷ বাহুসন্তুতাঃ শতং মদ্বাহুজে] মহান্॥ 

তবান্ ক্ষত্ররবর্ণশ্চ সমস্থান সযুদ্তবাৎ। 

কারস্থক্ষ্রিয়ধ্যাতো শবান্ ভুবি বিরাজতে ॥ 

ত্দ্বংশসন্তবা যে বৈ তেপি ত্বৎ্সম ৩াং গতঃ 

তেবাং লেখাদি বাতশ্চ ক্ষত্রিয়াচার তৎপরাঃ ॥ 

সংস্কারাদীনি কর্াণি যানি শত্রয়জাতিদু। 

তানি সব্বাণি কার্ধ্যাণি মদাজ্ঞাবশলা ক্ষতাঃ ॥ 

উক্ত প্র্জাপ্রাত বিনং তব্রৈবাগ্তরধে ভু । 

এব যুক্ত শ্চিত্রপ্ুপ্তঃ প্রসন্নহ্ৃদয়ঃ সদ] ॥ 

বৃহদ ব্রহ্মখগ্ডুবচনং কমলাক রভট্রনি বদ্ধমূ। 

চিত্রগুপ্ত ব্রঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইঘ্না| কিরূপ বর্ণধন্ম পালন 

করিবেন ভাহ। স্থির করিতে না পারিয়া বিষ হইলেন। ব্রহ্গা চিত্র- 

গুপ্তকে বিষাদগ্রস্ত জানিতে পাবিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি বিধাত! 

বর্তমানে তোমার দুঃখের কারণ কি? আমার বাহু হইতে বহু 

ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সমগ্থান অর্থাৎ বাহু হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তুমি ক্ষত্রিয়বর্ণ; তুমি কায়স্থক্ষত্রিয় 



নামে জগতে খ্যাত হইবে। 

তোমার সমতা প্রাপ্ত হইবে । 

ক্ষত্রিয়বৎ হইবে । 

আজ্ঞাতে সে সমুদ্দয়ই তাহাদের করিতে হইবে। 

ব্যবস্থাদর্পণ । 

বলিয়। অন্তধীন করিলেন ; চিঞ্েগুপ্তও প্রসন্নহৃদয় হঈলেন। 

যমসংহিতা । 

এতাম্মন্নেব কালেতু ধন্মশন্ম৷ দ্বিজোত্তমঃ । 

অপত্যার্থী চ ধাতারমারাধা মতজভুদা ॥ 

পর্মেষ্িপ্রসাদেন লব ধা কন্গামিরাবতীম.। 

চিত্রগুপ্তায় তাং দত্বা বিবাহমকরোত্তদা ॥ 

চিএ্গুপ্তেন স। কন্ঠ! অঙ্টেই পুত্রানজীজনৎ্। 

চারুঃ সুচার শ্চিপাখো। মতিমান. হিমবান, তথ]॥ 

চিত্রচার শ্ারুণশ অই্টমোইতীক্জিয় স্তথা। 

দ্বিতীয়া দেবকন্ঠাচ দাক্ষণা বা বিবাহিতা ॥ 

তস্তাং পুত্রাশ্চ চত্বার প্ডেষাং নামানি বে শুন্ু। 

ভানুস্তথা বিতান্ুুশ্চ [বশ্বভানুশ্চ বীর্যাবান.॥ 

পুত্র] দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেকুস্তে মহাতলে। 

মথুরায়াং গতশ্চারু মাথুরত্র মিতোগতঃ 

স্থচারু গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োইভবন্নপ। 
তট্টনদীং গতাশ্ত্রে। ভট্টনাগরিকঃ স্বৃতঃ ॥ 

ভ্রীবাসনগরে ভানু স্তম্মাচ্ছা বাস্তসংজ্ঞকঃ। 

অন্বামারাধ্য হিমবান. তেনান্বষ্ট ইতিস্থৃতঃ ॥ 

তোমার বংশে যাহার। জন্মিবে তাহারাও 

লেখকতা তাহাদের বৃত্তি এবং আচাৰ 

ক্ষত্রিয়জাতিতে সংস্কারাদি যেরূপ আছে, আমার 

প্রজ্ঞাপতি ইহা 



৬ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

সতার্ষো৷ মতিমান, গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ । 

স্ুরসেনং বিভানুশ্চ তেন স্থুরধবজঃ স্থতঃ ॥ (9) 

ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় স্ষ্টি করিয়] ধর্মবাজকে প্রাণিমাত্রের 

পাপপুণ্যের বিচারভার অর্পণ করেন। ধর্মরাজ সেই গুরুভার 

বহনে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন. আমি একাকী 

এই বিপুল তার বহনে অসমর্থ, আমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান 
করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি স্থির হও, আমি তোমাকে উপযুক্ত 

সহকারী প্রদান করিতোঁছ। এই বলিয়া ব্রহ্গা ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর 

তাহার কায় হইঠে চিত্রগুপ্ত নামে এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। ব্রন্ধা 

তাহাকে ধর্মরাঞপুরে তাহার সহকাবিত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ 

করিলেন! চিত্রপ্তপ্ত তপস্তা করিদু! সব্বজ্ঞতা লাত করিলেন এবং 

তদনগুর ধশ্শরাজের সহিত মিলিত হলেন । (৮ 

এই সময়ে ধন্মশম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ অপত্যার্থা হহর। ব্রহ্মার 

আরাধন! করেন। ব্রঙ্গার প্রসাদোতনি ইরাবতী নামে কন্ঠা লাভ 

করেন এবং চিত্রগুপ্তের সহিত সেই কন্ঠা [ববাহ দেন। তাহার 

গর্ভে চিত্রগুপ্তের ৮টী পুত্র হয় _চারু, সুচারু, চিত্র, মাতিমানও 

হিমবান, চিত্রচার. অরুণ ও অতীন্দ্রয়। তাহার দ্বিতীয় পত্বী 

দেবকন্যা দক্ষিণা । তাহার গর্ভে চার পুত্র হয়-_ভান্ু, বিভানু, 

7 শা ্শীীশীশ পাশপা টাটা পিপাসা শি পাশা পিটিসি শিস শাাশীাশস 

(9) “অহল্যাকমধেনু” নামক প্রাচীন নিবন্ধের নবম বত 

( নবম অধ্যায়ে ) যমসংহিতার উপাখ্যান সাবস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ব্যবস্থাদর্পণে “দেবকন্ঠাচ' স্থলে “দেবকল্পেব” পাঠ দুষ্ট হয়। 

আমাদের মতে 'দ্রেবকন্যাঁচ' পাঠ সুসঙ্গত | 

(2) উত্তরূপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ অব্যাপি মাথুর. শ্রীবাস্তব, 

কুর্য্যধবজ, অন্বষ্ট, ভট্টনাগর প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত হইয়া আছেন । 



ব্যবস্থাদর্পণ । 

বিশ্বভান্ু ও বীর্ধ্যবান। এই বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র মহীতলে বিরাজ 

করেন। চারু মথুরাতে বাস করিয়া মাথুর নাম প্রাপ্ত হন। সুচারু 

গৌড়দেশে বাস করিয়! গৌড় আখা', চিত্র ভট্টনদী তীরে বাস করিয়া 
ভষ্টনাগরিক, তান্ু শ্রীবাস নগরে বাস করিয়৷ শ্রীবাস্তব সংজ্ঞা, 

অন্বাদেবীর আবাধন! করিয়। হিমবান. অন্বষ্ঠ আখ্যা, মতিমান ভার্ধ্যা 

সহ স্থানান্তরে যাইয়া সখসেন আখ্য। এবং বিভান্ সুরসেন প্রদেশে 

যাইয়৷ সুরধ্বজ নাম প্রাপ্ত হন। €৮6/॥ 
পুর্বে অবসর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্ত নিয় বর্ণের পক্ষে 

উচ্চবর্ণের কগ্ঠ] বিবাহ করার নিয়ম ছিল না। এরপ অবস্থায় ক্ষত্রিয় 

চিত্রগুপ্ত ধন্মশন্মী নামক ব্রাহ্মণের কন্যা কেন বিবাহ করিলেন, এইরূপ 

প্রশ্ন হইতে পারে । যমষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ধর্শশম্ম। ব্রহ্মার 

আরাধনা করিয়া'ইরাবতা নামে কন্তা লাভ করেন! এই কন্যা যে 

ধন্মশর্মার ওরসঙ্জাতা তাহার প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মার 

মানসজাতা । তাহ! হইলে ইবাবতীকে চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ 

দেওয়াতে কোন দোষ হয় নাই । পরন্ত “তেজীয়সাং ন দোৌষায় বহ্ছেঃ 

সর্বভুঙ্তো যথ1।"-_শ্রেষ্ঠবাক্তিদ্রিগের নিয়ম ভঙ্গেও দোষ হয় না। 

তাহার ভূবি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রহিয়াছে । ৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে 

পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজ। যষাতি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্ত1 দেবযানীকে 

বিবাহ করেন এবং তাহা হইতে যছববংশের উৎপত্তি হয়। 

৯৯৩০ সংবতে প্রদত্ত কাশীর পগ্ডিতগণের ব্যবস্তাতেও এইরূপ যুক্তি- 

প্রদর্শিত হইয়াছে । ' 

গ্রন্থকার যমসংহিতার বচন উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন ৫ 

€]]10 10010001050 এটা ব11)0৯ 01136108001 076 0১ শা নও 

01 10101105170, আন 71700017051) 00000609700 ৯০0101০6 
শশী 

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থসতার -৩০৯-১১ সনের কাধ্যবিবরণী দ্রষ্টব্য | 



৮ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 
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। 4 ) গ্রন্থকার 'কুলদীপিকণ অনুসারে পঞ্চকায়স্থ্ের নাম করিতে 

'“দরশরথ গুহ” লিখিয়াছেন: এ স্ঠানে “বিবাট গুহ”'হষ্টবে। বিরাট- 

বংশধর যিনি বল্লালের সভায় কোৌলীন্ঠ মর্ধ্যাদ। প্রাপ্ত হন তাহার নাম 
দশরথ গুহ। তাহাকে কুলদীপিকায় ভ্রমে আদিণুরানীত বলিয়। 

লেখ! হইয়াছে । বঙ্গজ কায়গ্কারিকা৷ দ্রষ্টুব্য। 

(2) গ্রন্থকারের মতানুসারে দশরথাদি পঞ্চকায়স্ত ব্যতীত আর 

সকল কায়স্থই স্ুচারুর বংশধর এবং পুব্ব হইতেই এদেশে ছিলেন। 

আদিশুরের সমরে দশরথাদি পঞ্চকায়স্ত বঙ্গে আগমন করেন. এই 

প্রসিদ্ধ প্রবাদের উপর নিভর করিয়াই তান এই 'সদ্ধান্ত কাররাছেন। 

কিন্তু দ্বিজবাচম্পতির বঙ্গ ক।ব্িকাতে উক্ত আছে যে পঞ্চকায়স্থ 

ব্যতাত আরও ২২ংজন কারস্ত আদিশবের বাঙত্বকালেই বাঙ্গালার 

আসিয়াছিলেন। বল্লাল এই ২৭ থর করস্থকে কুলীন, মধ্যল্য ও 

মহাপাত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত আইচ. শুর 

গুপ্ত, গুই, বল, লোধ, ভূমিক, রুদ্র; আদিত্য, হেস, রাউত, হন্্র 

বর্ধন, শাল, চাকা, হোম, বিন্দু, বর্ম, গাম, রাণা, ব্রহ্মা ইত্যাদি 
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বিজ্ঞানতন্ত্ । 

ব্রঙ্গোবাচ-_ 

নায়। ত্বং চিত্রগুপ্তোহসি মম কায়। দতূর্যতঃ | 

তম্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি লোকে তব ভবিষ্যতি ॥ 

কায়স্থঃ ক্ষত্রিয় বর্ণে! নতু শূদ্রঃ কদাচন। (()) 

অতো তবেয়ুঃ সংস্কার] গভাধানার্দিক। দশ ॥ 

গভাধান মুভ কার্্যং তৃতায়ে মাসি পুংস্ক্রিয়। 

মাসেহষ্টমে স্তাৎ সামন্ত উৎপত্তৌ জাতকন্মচ ॥ 

দশাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিল্রমঃ | 

যষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চুড়া কারা যথাকুলম্ ॥ 

তগ্সোপনয়নে ভিন্সণ ব্রহ্মচষ্যব্রতাদিকম্। 

হল এলি ৩ লি রি লী ২ শি শশা শি এ -- শী শাাশ্শী 

স 

4২ পদ্ধাতবুক্ত কায়স্থকে বল্লাণ গুপহীন দ্রেখিরা 'অচল সংজ্ঞা প্রদান 

করেন। ইহারা যে কাগ্কুক্জ হইতে আসিয়াছেন এমন প্রমাণ 

কুলগ্রন্থে দৃষ্ট হয়না । ই হারাই, “চত্রগুপ্তের পুত্র সুচারুর বংশধর, 
বাঙ্গলার আদম কারস্থ। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণ গুণ, জ্ঞান ও 

ক্রিয়া দ্বারা সমাজে লব্বপ্রাতষ্ঠ হইয়াছেন, পক্ষান্তরে ২৭ ঘরের অন্তর্গত 

অনেক কা'রস্থ হীনাব্চ1 প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

*কুলীন ও মৌলিক -অধার দ্রষ্টব্য । 

(0) কায়স্থগণ সংস্কীরভ্রষ্ঠ হইয়া, পরে যখন হিন্দুধর্ম বাতান্ত্রিক 

ধর্মের অভ্যুদয় কালে পুনঃসংস্কারাদ গ্রহণেচ্ছ হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ 

ব্যতীত অন্ত সকল জাতি এদেশে শুদ্র বলিয়৷ ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার 

প্রতিবাদ স্বরূপেই বিজ্ঞানতন্ত্রে “নতু শূদ্রঃ কদাচন” এই কথাটা 

লিখিত হইয়াছে। 
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বাসো গুরুকুলেষু স্তাথ্ স্বাধ্যায়াধ্যরনং তথা ॥ 

কৃত্বা তু মাতৃকাপুজাং বসোধণরাং বিধারচ। 

আয়ুস্তাণি চ শাস্ত্যর্থং জপেদত্র পমাহিতঃ ॥ 

কুরধ্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্ । 

ততঃ প্রধানসংস্কারাঃ কাধ্যা এয বিধঃ স্বৃতঃ ॥ 

ব্রহ্মা বলিতেছেন--“তোমার নাম চিন্রগুপ্ত, আমার কায় হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছ. অতএব কায়স্থ বাঁলয়া জগতে খ্যাত হইবে। কায়স্থ 

ক্ষত্রিয়বর্ণ, কদাচ শুদ্র নহে। অতএব কায়স্থের গভাধানাদি দশ 

সংস্কারই হইবে । খতুকালে গভাদ।ন, তৃতীয় মাসে পুংসবন. অষ্টম 

মাসে সীমস্তোন্নয়ন। জাতকন্ম, সন্তান জন্মিলে দশমাদনে নামঞ্চরণ, 

পঞ্চমমাসে নিক্ষমণ. যষ্ঠমাসে অন্নপ্রাণন, কুলরীাতি অনুসারে 

চুড়াকরণ, তদ্রপ উপনয়নে [ভক্ষ।১ ব্রহ্মচধ্য ব্রতা৮.' গুরুগৃহে বাস, 

বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি কায়স্থদিগের কর্তবা। ম'তৃকাপুজ] করিয়া, বস্থুধারা 

রচন। করিয়া, শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গলার্থ সমাহিত চিত্তে জপ কর্রিবে। দধি, 

মধু ও ঘ্বৃত সংযুক্ত নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। এইসকণ অনুষ্ঠান পৃর্বক 

প্রধান সংস্কারসমুহ কবিবে- হাউ বিধি।” 

ব্যোমসংহিতাবচন | 

ব্রহ্মকারসমুভ্ূ তঃ কায়স্থো বন্মসংজ্ঞকঃ | 

কলৌহি ক্ষাত্রয়ন্তস্ত জপষজ্ঞেধু ভূপতে ॥ 

মাধবাচার্যযধৃতব্যোমসংহতাবচনম্। 

ব্যোম সংহিত। আমর] দেখি নাই। দ্বিতায় চরণের শেষ।ংশের সহিত 

পরবর্তী শ্লোকের অন্ধ হইবে । তাহা না পাইলে সম্যক অর্থবোধ 

হইতে পারে না। যাহা হউক উদ্ধৃত গশ্লোকে একথা স্পষ্ট রহিয়াছে যে 

কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং তাহার বন্ম সংজ্ঞা। 
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স্নন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্য্ে। 
এবং হত্বার্জনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্। 

অন্বধাবৎ স তান্ হন্তং সন্দানেবতুরান্ হৃপান্॥ 

সগর্ভ। চন্দ্রসেনম্য ভাঁ্য। দাল্ভ্য শ্রমং যযৌ । 

ততো রামঃ সমারাতে। দাল্ত্যাশ্রমমন্তুত্বমম্ । 

তবাশ্রমে মহাতাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগত] । 

চক্তরসেনন্ত রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্ত মহাত্মনঃ ॥ 

ওন্মে তাং প্রার্থিতাংদোহ [হংসেয়ং তাং মহামুনে । 

৩তো দাল্ভাঃ প্রত্যুবা দদা।ম তব বাঞ্ছিতম্॥ 

স্তর গভভমমুং বালং তং মে ত্বং দাতুখহসি । 

ততে। রামে। ব্রপাদৃদালভ্যং যদ্থমহমাগতঃ ॥ 

ক্ষপ্রিয়াস্তক রশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানাস। 

প্রার্থিতন্চ ত্বরা বপ্র কায়ঞে। গভ ভক্তমঃ ॥ 

তন্মাৎ কারস্থ ইত্যাখ্য৷ ভবষ্যতি শশোঃ শুভা। 

কামস্থ এব উৎপন্নঃ ক্ষত্রিষ্যাং ক্ষাব্ররাত্ততঃ ॥ 

দত্তঃ কারস্থধন্মে(স্থৈ চিত্রগুপ্তস্ত যঃ স্বৃতঃ। (7) 

পরশুরাম কা্বাধ্য অজ্জুনকে নিহত কারয়া অগ্ঠ কাতর রাঁজ- 

গণকে বধ করিতে ধাবিত হহলেন। চন্দ্রসেন রাজার সগর্ভ ভাষ্যা 

দাঁলত্যাশ্রমে গেলেন। বাম দালত্যাশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে 

মহাতাগ, ক্ষত্রিয় রাছর্ষি চন্দ্রসেনের সগর্ভা পত্বী আপনার আশ্রমে 

আপসিয়াছেন। সেই প্রার্থিতা রাজপত্রীকে প্রদান করুন। তাহাকে 

আঁমি বিনাশ করিব। দ্রালভ্য বলিলেন, আপনার বাঞ্চিত বস্ত 

(7) বাচম্পত্যধূত বচনের সহিত স্থলবিশেষে পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়। 

পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে । 



১২ কায়স্থ ক্ষন্ছিয়বর্ণ। 

দিতেছি। কিন্তু রাঁজপত্বীর গর্ভস্থ এ শিশুটী আমাকে দান করিতে হইবে। 

রাম এই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়ান্তকারী আমি যে জন্ত 

আসিয়াছি, আপনিও তাহাই চাহিলেন! হে বিপ্র, আপনি কায়স্থ 

(শরীরের অত্যন্তরস্থ) উত্তম গর প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব 

শিশুর শুভ কায়স্থ আখ্যা হইবে । এই কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষ্তি 
যাতে উৎপন্ন হইল। চিত্রগুণ্তের যে কায়স্তধর্ম তাহাই তাহাকে 

প্রদান করা হইল। 

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়। প্রন্থকার চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব 

সন্বন্ধে আরও বলিতেছেন.__ 

4$1)00115) 11060 ৮9000050100110100]77180100100010100110) 10 

11), 101071061)110, 110 00011001010 01100007110 1৯ ৯1101) 1006 

10017601711) ৮০710, 100 101)05 উ 77110017780 57156 0])01014111101 ৯1001 

1৯ 1)10170]1 111910101011010) 10191000115 

চতুর্দশ ভুবনে যে চতুর্দশ যম আছেন তন্মধ্যে চিএগুপ্ত একতর 

বযম। তর্পণমন্ত্রেও [চত্রগুপ্ত চতুদ্দশ যম বলিয়! উক্ত হইয়াছেন । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যম ক্ষাত্রয় বলিয়া স্ুুষ্পন্ট উল্লিখিত 

হইয়াছেন । (৯) 

উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিযাছেন £- 

৮11760111৯5 10100010105010100)00010177111107 6001 010011)601715 10) 

(১1110651011) 1৯1৮7৯11755 51000000101 10001801 0701 আ1)৮ 

00])0700111)17 উ (01010152৮5৮ 1101 801010৯৫৮01 

6670081710৯ 1)0৯৯01, 1019 1১772১11775 0701105৯110)1)৯ 01180702010) 

1156 1)07)14261107801761 10111 011577100 10 ৯1011104077) 7001, 
শাল শা 

(8) যান্তেতানি দেবজ্রা ক্ষত্রানান্্রোবরুণঃ সোমো কুদ্রঃ পর্য্যন্টো 
যমো মৃত্যুরীশানঃ | বৃহদারণ্যক ভ্রতিঃ1১181১৯।॥ 
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01015 1) 0৭1) টিনা 000 1)70])0001])18 10000 ৯0710701076 

£1)7140) 10660112010) 1170 10001421510) 0]) 0001) 0৮ ভা1)101) 

(২ “10111110001, 10011011)00115 15 00001100105 19 10110710716 

16,0(11677811111) 0011200011৮ 0]07711257012 10110011011 

(511১71111- (9) 

সুতরাং বাঙ্গলার ও অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে 

বহু অখগুনীর প্রমাণ রহিয়াছে । কিন্তু কতিপর শতাব্দী অতীত হইল 
বাঙ্গলার কায়স্থগণ নিজেদের বন্দ উপাধি ত্যাগ করিয়া নামাস্তে 

শূরদের দাগ উপাধি ব্যবহার করিয়া বিশেষতঃ গায়ত্রীসংযুক্ত 
উপনয়ন সংস্কার ন। করিরা শুদ্রত্বে পতিত হইয়াছে ।” 

_ শি ০১ ৪৮০ শত আপা শশী শি শশী শি শী - শা শীশিশ ৯২ 

(:) হাইকোটে বিচার্পাত ফিল্ড, ও ম্যাকৃডোনান্ড. সমীপে 

এক মোকদ্দমায় কারস্কের বর্ণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। বিচার 

পাতদ্বয় উভয় পক্ষের তর্ক শ্রবণ করির! ব্যবস্থাদর্পাণর এহ শেষ 

অংশ উদ্ধত করিরা তাহার সাহত একমত হইয়া বিচারনিষ্পত্তি 

করিয়াছেন। সুতরাং এই বিচারে কায়স্থ যে মূলে ক্ষাত্রয়বণ্ণ তাহ! 

স্বাকৃত হহয়াছে। এইক্ষণ কায়স্থগণ উপনয়নাদি লোপ হেতু শূদ্রধর্ম 

হইয়াছেন ইহাই হাইকোটের অভিমত । (1. 15 110 

(71. 1৯৮) এইরূপ নিষ্পত্তি (1. 9৬. ১২. /এ ও দ্রষ্টরব্য। 

এলাহাবাদ হাইকোটে এই তর একবার উথ[পিত 

হইয়াছিল। বতমান শুদ্রম্মত্ব সন্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্ট যে 

সিদ্ধান্ত কারয়াছেন তাহ। তাহারা গ্রহণ করেন নাই। 



(২) বাঁচস্পত্য অভিধান । 
পরলোক গত পগ্ডিতকুলপতি তারানাথ তর্কবাচস্পতি-কত 

বাচম্পত্য অভিধান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ প্রামাণিক 

অতিধান। ইহাতে কায়স্ত জাতি সন্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত 

হইয়াছে এবং বাচস্পতি মহাশয় যে মন্তব্য লাপবদ্ধ করিয়াছেন, 
আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব । 

কায়স্থ শের অর্থ কায়ে, সব্বভূতে অবস্থিত ব্রঙ্গ ব পরমা ত্বা এবং 

জাতি বিশেষ। কায়স্জাতি সমন্ুন্ধে কোষকার স্বন্দপুরাণ রেণুক' 

মাহাম্স্য, পদ্মপুরাণ ্ৃষ্টিখণ্ড, পদ্পুরাণ পাতালখণ্ড ও ভবিষ্তপুরাণ 

হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে স্কন্দ পুরাণের বচন 

ধরিয়াছেন। ব্যবস্থাদর্পণের সহিত কোথায় অনৈক্য তাহ। প্রদর্শনের 

জন্য আমর। শেষ তিন পংক্তি উদ্ধত করিলাম £__ 

স্ ঈ গং ঈ 

কায়স্ত এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রায়াং ক্ষব্রিয়াত্ততঃ। 

রামাজ্ঞয়। স দালভ্যেন ক্ষাত্রধন্মাৎ বহিষ্কৃতঃ ॥ 

কায়স্থধন্মে। দত্তোহস্মৈ চিত্রপুপ্তস্ত যঃ স্বতঃ | 

এস্কলে “ক্ষাত্রধর্্মাদৃবহিষ্কত” এই কথ থাকাতে কেহ কেহ 

অনুমান করিয়াছেন যে রামের আজ্ঞায় উপনয়নাদি সংস্কার হইতেও 

কারস্গণ বারিত হ্ইরাছেন। এস্কলে ক্ষাত্রধর্ম ঘার! যুদ্ধ ও প্রজা- 

পালন বুঝিতে হইবে । উপনয়ন দশস্ংস্কারের অন্তর্গত একটী সংস্কার । 

যদি ক্ষাব্রধশ্ম বলিতে উপনয়ন বুঝায়, তবে গরভাধান, চুড়াকরণ প্রভাত 

কেন না বুঝাইবে? তে কি চন্দ্রসেনপুত্রের সকল সংস্কারহ 

লোপ হইয়াছিল? চিন্রগুপ্তের কায়স্থধন্ম তাহাকে দেওয়া হহল, 

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে উপনয়নাদি সংস্কাৰ ও বেদাঁধকার 

তাহার ছিল, অন্য জাতির ধর্ম হইতে পৃথক. ক্ষত্রিয়ের যে যুদ্ধাদি 



কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। ১৫ 

ধর্ম তাহাই পোপ হইয়াছিল। কোষকার বাচস্পতিমহাশয়ও ঠিক 

এই কথাই বলিয়াছেন $__ 

“অত্র ক্ষাব্রধর্মীদ্বহিষ্কতঃ ইত্যনেন সগরেণ কান্বোজাদীনামিব তস্য 
তথ্বংশস্ত চ ক্ষত্রিয়ধর্শ যুদ্ধোপনয়নাদিরাহিত্য প্রতীতাবপি চিত্রগুপ্ত- 

ধর্মত্বদানকথনেন উপনয়নাদিসত্বং বেদাধিকাবিত্বঞ্চ সুচিতং তেন 

কেবল যুদ্ধাদিরাহিত্যমাত্রং। চিত্রগুপ্তধন্মত্বদানেন লেখনাধিকারঃ 

স্চিতঃ।৮ 

ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্বে কাশীর বিখ্যাত পগ্ডিত গাঁগাভষ্ট তদীয়, 
'কারস্থ ধর্ম প্রদীপে” এই স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধার করিয়! 

বলিয়াছেন--“ক্ষাত্রধন্মশবঃ শৌর্যাদি  ক্ষত্রিয়সাধারণধর্মপরঃ 

নতু শ্রোতম্মার্ত যাবদ্বন্মপরঃ | * * যজ্ঞদানতপঃশীল! ব্রততীর্থরতাঃ 

সদ] ইত্যুপসংহৃতে উপক্রমে!পসংহারাভ্যাষপি চান্রসেনীষ কায়স্থানাং 

শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্বং প্রতীয়তে ৷” 

“কায়স্থ্ধর্্রপ্রদীপে” গাগাতট্ট এই উপাখ্যান যেরূপ উদ্ধত করি- 
য়াছেন তাহাতে চান্্রসেনীয় কায়গ্গণ। 

“দেববিপ্রপিত,ণাং বৈ অতিথীনাঞ্চ পুজকাণঃ | 

যজ্ঞদানতপঃশীল। ব্রততীর্ঘরত1ঃ সদা ॥” বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন 

আর “তম্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্য। ভবিষ্যতি শিশোঃ শুত11” এই ছত্রের 

পর-- “জায়মানো যদা বালো। ক্ষাত্রধন্ম৷ ভবিষ্যাতি। 

ৃষ্টাদৈ ক্ষাত্রধর্্মাৎ তু বারতুণ্চ ত্বমর্হাস ॥” 
এই শ্লোকটী আছে। এই শ্লোকে পরশুরামের বাক্যেই ক্ষাত্র- 

ধর্মের অর্থ স্পষ্টাকৃত হইয়াছে । বালক ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া যখন 

ক্ষাত্রধস্্ হইবে, অর্থাৎ অসি ও ধনুর্বানের চর্চা করিতে চাহিবে, তাহা 

দেখিয়াই আপনি (দালত্য) তাহাকে বারণ করিবেন।” ইহার 
এমন অর্থ হইতে পারেনা যে বালক ক্রমশঃ বড় হইয়। যজ্ঞোপবীত 



১৬ বাচম্পত্য অভিধান । 

ধারণ করিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে বারণ করিবেন! কাশীর 

বিখ্যাত পগ্ডিতগণ ১৯৩০ সংবতে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহাতে 

“দুষ্টাদেনং ক্ষাত্রধন্্াৎ রারিতুর্ণ ত্বমহসি” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। 

নাগপুরের ভোন্সলে সরকারের মাধবরাও গঙ্গাধর চিতনিসের 

গৃহে রক্ষিত স্বন্বপুরাণের পুরাতন হস্তলিপিতে চান্দ্রসেনীর কায়স্থের যে 

বিবরণ আছে, ১২১৩ সনের চৈত্রসংখ্যার কায়স্থপত্রিকায়, সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিগ্যঃমহাণব তাহা সবিস্ত।র 

উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় চন্দ্রসেনমহিষী পরগু 

রামকে বলিতেছেন 3-- 

স্ুতোয়ং মম কারস্তো ভাঁবস্যাতি বচস্তব ॥ ৬৫ 

ধর্মোইস্ত কো তবেদ,ন্ধন্ ক্ষএধম্মাদ বাহঙ্কতঃ। 

শ্রত্বা তদ্চনং রামঃ পুনরাহ মহামতি? ॥ ৬৬ 

ক্ষত্রিযাণাং হি সংস্কারোহধার়নং ঘজ্ঞকম্মযৎ। 

তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন কল্মাঁণ ॥ ৬* 

নিরতশ্চিএগ্প্তস্য স্ববস্মোহস্ত ভানয্যতি। 
্ %. নু 

এই বামবাক্য হষ্টতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে থে চান্দ্রসেনীয় 

কারস্থগণের ক্ষরিষ্নের দশ সংস্কার ও বেদাধ্যর়না্দি সবই ছিল। 

অগ্াপি মহারাষ্ট্রবাসী চান্্রসেনীয় প্রভুদিগের উপনয়নাদি সকল 

সংস্কার বর্তমান আছে। অতএব চান্দ্রসেনায় কারস্তের কথা লহয়া 

বাঙ্গলাদেশে এত তর্কযুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন [ছল না। 

চিত্রগুপ্তধর্শশ্চ তছুৎ্পত্তি সহিতঃ পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উক্ত! যথা ৫ 

শ্ণং ধ্যানস্থিতস্তাস্ত সর্বকায়াদ্দীবনগতঃ । 

দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসাপাত্রঞ্চ লেখনাম্ ॥ 

চিন্রগুপ্তইতি খ্যাতো ধর্মরাজসমাপতঃ | 

প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম লেখায় স নিরূপিতঃ ॥ 



বাচম্পত্য অভিধান ! ১৭ 

ব্রহ্ষণাই তীন্দ্রিয়জ্ঞ।নী দ্েবাগ্নোর্যজ্ঞভুক্ সব । (১০) 

ভোঙ্জনাচ্চ সদ তস্মাৎ আহুতিদীরতে দ্বিটজঃ ॥ 

ব্রহ্মকায়োভবো যন্াৎ কায়স্থ্বো জাতিরুচ্যতে । 

নানা গোত্রাশ্চ তদ্ব-স্তাঃ কায়স্থা। ভূবি সান্ত বে॥ 

ক্ষণকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর ব্রহ্মার সব্বকায় হইতে লেখনী 

ও মসীপাত্র সহ এক দিব্যরূপ পুরুষ উৎপন্ন হন। তিনি চিত্রগুপ্ত 

নামে খ্যাত। ব্রঙ্গাকর্তক তিনি ধন্মরাজ সমীপে প্রাণিগণের সদসৎ 

কম্মলেখনে নিযুক্ত হন। সেই অতীক্দ্রিয় জ্ঞানি পুরুষ দেবাগ্রিতে যজ্ঞ 

ভাগ প্রাপ্ত হন। তজ্জন্ঠ ব্রাঙ্গণগণ ভোজনকালে তাহাকে আহুতি দর 

ধাকেন। ব্রক্ষকাযোস্তব বলিয়া কারস্থগাতি বল! হয়। তদ.বংশীয় 

কারস্থগণ পৃথিবীতে নানা গোত্রে বিভক্ত আছেন । 

ভবিষ্য পুরাণে । 

দত্তাত্রের ডবাচ 2 

[ত্রকালজ্ঞং মহা প্রাজ্ঞং পুলস্ত্যমুনিপুঙ্গ বম্। 

উপসংগয্য পপ্রচ্ছ ভাম্মঃ শান্ত তাং বর ॥ 

কায়স্থোৎপত্তয়ে' লোকে খ্যাতাশ্চেব মহামুনে। 

ভূয় এব মহা প্রাজ্ঞ ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ ॥ 

বৈষ্ণব দানশীলাশ্চ পিতৃষজ্ঞপরায়ণাঃ। 

স্থাধয়ঃ সব্বশাস্ত্েবু কাব্যালঙ্কারবোৌধকাঃ ॥ 

পোষ্ঠারো। নিজবর্গাণাং ব্রাহ্গণানাং বিশেষতঃ | 

তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাযুনে ॥ 

(১০) ১৯৩০ সংবতে কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন 

তাহাতে “দেবাগ্রো ষজ্ঞভুক্ সদা __পাঠ ধৃত হইয়াছে: 
সস 



১৮ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

পুলস্ত্য উবাচ £-_- 
্ রি রী 

তচ্ছরীরা ন্মহাবাহুঃ শ্তামঃ কমললোচনঃ। 

কম্ুগ্রীবে গুঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্ত্রনিভাননঃ ॥ 

লেখনীচ্ছেদনীহস্তে! মসীভাজ নসংযুতঃ। 

নিঃক্ত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণো ইব্যক্তজন্মনঃ | 
১৮ ॥ 

সঃ 

ব্রঙ্গোবাচ ৫ 

মচ্ছরারাৎ্ সমুদূত্তস্মাৎ কারস্থসংজ্ঞকঃ। 

চিত্রগুপ্তেতি নায়! বৈ খ্যাতো ভুবি তবিষ্যসি ॥ 

ধর্্মাধন্মবিবেকার্থং ধর্মরাজপুরে সদা । 

স্থিতি ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞং প্রাপ্য নিশ্চলাম্ ॥ 
ক্ষব্রবর্ণোচিতে। ধর্ম পালনায়ো যথাবিধি । 

প্রজাঃ স্বগ্স্ব তো পুত্র ভাবি ভাবসমন্বি তাঃ॥ 
্ % নু * 

এই উপাধখ্যানে দেখা যাইতেছে যে তীম্ম কায়স্থদিগকে বৈষ্ণব, 

দানশীল, সর্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত, সজাতিপোষক, ধিশেষতঃ ব্রাহ্গণপ্রতি- 

পালক বলিয়। অভাহত করিতেছেন। ব্রাঙ্মণপোবক বলাতে কায়- 

সের ক্ষত্রিয়বর্ণত্বঃ স্চিত হইতেছে | ব্যবস্থাদর্পণের আলোচনায় 

এই উপাখ্যানের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। 

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে। 

স্ুতং প্রতি শৌনকাছ্যক্তিঃ। 
বিচিত্র! জগতাং হেতু ভগবচ্ছশ্বদা শ্রয়ঃ। 

তছত্তবোপি বৈচিঞ্রো জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥ 



বাচস্পত্য অভিধান । ১৯ 

চিত্রোবিচিন্র ইতি তৎ্বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি। 

ধর্মরাজশ্য সচিবৌ দত্তাবস্তু বেধসা ॥ 
অসতাং দগ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ । 
কাক়্গ্থসংজ্ঞয়া খাতৌ সর্বকায়ন্থপৃর্বজৌ ॥ 
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকাধ্যপরায়ণে। 
ও চি ঈ গং 

ব্রহ্মোবাচ ৫--* % 

ভবস্তো ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ | * ক 

সকল বস্তর আশ্রয় বিচিত্র ভগবান্ জগতের হেতু । তীহা হইতে 

উৎপন্ন বৈচিত্র ব্রহ্মা জগত্ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জগতের সকল 

তথ্য অবগাতব জন্য ব্রহ্ম! চিত্র ও বিচিত্র এই উভয়কে সচিবরূপে 

ধন্মরাজকে প্রদ্ধান করেন | তাহারা অসতদিগের দ্ওদাতা, রাজনীতি 

বিশারদ, কায়স্থনামে খ্যাত এবং সকল কাঁয়স্থের পূর্বজাত। লেখন 

বিষয়ে নৈপুণ্য হেতু তাহারা শ্রেষ্ঠকাধ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

চিত্র ও বিচিত্র বণধরন্শ সম্বন্ধে ব্রহ্মার উপদেশ প্রার্থনা করিলে 

ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমরা দুইজন ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ, দ্বিজন্মা ও মহাশয়” 

ইতযাদি। 

এই সকল বচন প্রমাণ উদ্ধার করিয়া! বাচম্পতি মহাশয় যে সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল ৫ 

এবং চিত্রগুপ্তবগ্তানাং চন্দ্রসেনবংগ্তানাঞ্চ ক্ষবিয়বছুপনয়ন 

বেদাধিকারে স্থিতে কালবশাৎ ত্বয়ঙ্জাতানামুপনযনাদিলোপাৎ 

ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বম্। ব্রাত্যানাঞ্চাকতপ্রায়শ্চিত্তানাম উপনয়নাদি 

রাহিত্যাৎ শদ্রধন্মত্ম। * * ব্রাত্যপ্রায়শ্চত্তঞ্চ মিতাক্ষরায়া- 

মাপস্তন্বেনোক্তং যথা “স্তাপভৃপিতামহাবন্ুপনীতৌ স্তাতাং তস্ত 

সংবৎসরং ব্রেবিগ্ভকং ব্রহ্গচর্যযং ষন্ত প্রপিতামহাদের্নানু্তর্যযতে উপনয়নং 



২৩ কায়স্থ কল্দ্রিয়বর্ণ। 

তস্য দ্বাদশবাঁধিকং তৈবিদ্যকং ্রহ্ষচর্য্যং 1” * *  বহুকাল- 
পতিতসাবিত্রীকস্তাপি প্রাগুক্ত-আপস্তস্ববচনেন প্রারশ্চিত্তস্ত বিধানাৎ 

তথা প্রায়শ্চিন্তাচরণে চ উপনয়নাগ্যধিকারিত1 ভবিতু মহত্যেব ।” 

অর্থাৎ “চিত্ত গুপ্ত বংশীয়দিগের এবং চন্দ্রসেনবংণীয়দিগের ক্ষত্রিয়বৎ 

উপনয়ন ও বেদাধিকার ছিল, কালবশে তাহাদের সম্ততিগণের 

উপনয়নাদ্ি লোপহেতু এক্ষণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব হইয়াছে । ব্রাত্যগণ 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে উপনয়নাদি 

লোপহেতু তাহাদের শদ্রবৎ ধর্ম পালনীয় হয়। মিতাক্ষরাতে 

আপত্তম্বোক্ত ব্রাতাপ্রায়শ্চিত্বের এইরূপ বিধান রহিয়াছে £-__ 

যাহার পিতা ও পিতামহ অন্ুপনীত তাহার সংবৎ্সর 

ব্রৈবিগ্কক ব্রহ্মচত্যব্রত পালন করিয়া উপবাত গ্রহণ করিতে 

হইবে । আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয়না 

তাহার দ্বাদশবার্ধিক ব্রবিদ্কক ব্রঙ্গচর্্য ব্রত সম্পন্ন করিলে পর 

উপনরন হইবে। বহুপুরুষ যাবৎ যাহাদের উপনয়ন লোপ হহয়াছে 

তাহাদেরও পুর্োক্ত আপন্তন্ব বচন মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয্ব- 

নাদ সংস্কার গ্রহণের অধিকার আছে ।১(১১) 

অর্থদ্বারা সংগৃহাত ব্যবস্থার প্রতি অনেকে আস্থাহীন; কিন্তু ব্যবস্থা 

দর্পণ ও বাচল্পত্য অভিধানের নিরপেক্ষ অভিমত কেহ অগ্রাহ্য 

করিতে পারেন না। কায়স্থ সমাজের বর্তমান আন্দোলনের বহু পূর্বে 

এই উভয্বগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । উভয় লেখকহ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপ্ডিত। 

একজন হিন্দু-আইন, অপরুঞ্ন স্ুবৃহৎ কোধশান্ত্ত প্রণয়ন করিঘা- 

ছেন। উভরকেই বিশেষ দায়িত্ব জ্ঞানের সহিত নিজ নিজ অভিমত 

ব্যক্ত করিতে হইয়াছে । 

(৯১) এ বিষয়ের বিশেষ আলোচন। “প্রায়শ্চিত্ত” অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 



৩। অন্য পৌরাণিক প্রমাণ । 
স্ন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে। 

মিত্র নাম পুরা দেবি ধরঙ্মাআ্াভৃদ্ধরাতলে ॥২ 

কায়স্থঃ সব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয় হিতে রৃতঃ। 

তশস্তাপত্যং হ্যযং যজ্জে খতুকালাভিগামিনঃ ॥ ৩ 

পুত্রঃ পরম তেজস্বী |চত্রোনাম বরাননে। 

তথ চিব্রাভবৎ্ কন্া রূপাঢ্যাশীলমণ্ডন] ॥ ৪ 

আত্যাং তু জাতমাব্রাত্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্। 

অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাপ্রিমাবিশৎ্খ ॥ ৫ 

অথ €তী বালকো দীনারৃষিতিঃ পরিপালিতো৷। 
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণো বালাবেব স্থিতৌ ত্রতে ॥ ৬ 

প্রভাস “ক্ষত্র মাসাগ্ক তপঃ পরম মাস্থিতৌ । 

প্রতিষ্টাপা মহাদেবং ভাঙ্করং বারিতস্করম্ ॥ ৭ 
* ্ / ক 

ততঃ সন্বজ্ঞতাং প্রাপ্ত শ্িঞো মিত্রকুলোভখঃ। 

তং জ্ঞাত্বা ধন্মরাজস্ত বুদ্ধ চ পরয়া যুতং ॥ ৩৬ 

চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোহয়ং ভবেদ্ যদি। 

ততো মে সব্বসিদ্ধিস্ত নিবৃতিশ্চ পরা ভবেৎ ॥ ৩৫ 

এবং চিন্তয়ত স্তস্ত ধন্মরাক্তস্ত ভাঃমনি। 

অগ্রিতীর্থগতশ্চিত্রঃ শ্লানার্থং লবণান্তসি ॥ ৩৬ 

স তত্র প্রবিশশ্নেব নীতস্ত যম কিন্ক বৈ | 

সশরারে। মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ ॥ ৩৭ 

সাচঞেগুপ্ত নামাভূদ্ বিশ্বচারিত্র লেখকঃ। ১২৩ অঃ। (৯) 

০১) এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত প্রাচীন হস্তলিপি দেখুন। ১৯, 



২২ কায়স্থ ক্ষত্রয়বর্ণ। 

শিব পার্ধতীকে বলিতেছেন, হে দেবি পুরাকালে পৃথিবীতে মিত্র 

নামে সতত সর্বভূতের হিতে রত এক ধর্মমত কায়স্থ ছিলেন। তাহার 
চিত্র নামে এক পরম তেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নামে এক রূপবতী ও 

শীলবতী কন্তা জন্মে। এ দুইয়ের জন্ম মাত্রেই মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

তাহার ভার্ষ্য1 তাহার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। এ দীন শিশুঘয় 

খষিগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হন এবং মহারণ্যে শৈশব হইতেই ব্রতশীল 

হইয়! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং প্রভাস ক্ষেত্রে যাইয়া? সুর্য্যবিগ্রহ স্থাপন 

করিয়। পরম তপস্তায় লিগ হন।  * এইরূপে মিব্রকুলোত্তব চিত্র 

সর্বজ্ঞতা লাত করেন। পরমাবুদ্ধিযুক্ত তাহাকে ধর্মরাজ জানিতে 

পারির] চিন্তা করিলেন.এই মেধাবী লেখক হইলে আমার সব্বসাদ্ধ এবং 

পরম! শান্তি লাত হইবে । ধন্মরাঁ এইরূপে চিন্তা করিতেছেন, এদিকে 

চিত্র একদা অগ্নিতীর্ধে যাইয়া স্নানার্থ লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিবেন 

এমন সমর ধর্মাবাজের আদেশে যমকিন্করগণ "চত্রকে শশরীরে যম- 

পুরীতে লইয়া গেলেন। সেই চিত্রই বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে 
থ্যাত হন। 

এই উপাধ্যানে চিত্রগুপ্ত কোন্ বর্ণ তাহ! উক্ত হয় নাই? কিন্ত 

তাহার উগ্র তপস্ত। ও অসাখান্ত গুণাবলি এবং তাহার মাতাপিতার 

শ্রেষ্ঠ চব্রিক্র কথ] হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তিনি ক্ষত্রিয় হইতে 

নিক্ববর্ণের হইতে পাবেন না। 

গরুড় পুরাণে । 
ব্রদ্ষণা নিন্মিতং পুর্বং বিষ্ন। পালিতং তদ1। 
রুদ্্ঃ সংহারমুণ্টিশ্চ নির্নিতো ব্রহ্ধণা ততঃ ॥ ৭ 

বায়ুঃ সব্বগতঃ স্থষ্টঃ কুষ্যন্তেজো বিবাদ্ধমান্। 
ধর্মরাজত্ততঃ স্ষ্ট [শ্চত্রগুপ্তেন সংযুতঃ ॥ ৮ 

প্রেতকলে ৭ম অঃ | (২) 

৫) সোসাইটার পুস্তক । বঙ্গবাসি সংস্করণেও এই শ্লোক কয়টা আছে। 



অন্ত পৌরাণিক প্রম।ণ। ২৩ 

ব্রহ্ম! প্রথমে জগত স্থষ্টি করেন এবং বিষণ তাহা পালন করেন; 

রুদ্র জগত. সংহার করিলে ব্রহ্ম পুনরায় নিম্মীণ করেন। তিনি সর্ব- 

গত বায়ু; এবং বর্ধনশীলতেঞ্চেবিশিষ্ট কৃর্্যকে সৃষ্টি করেন। তৎপর 

চিত্রগুপ্তকে সহ ধর্মরাজকে সৃষ্টি করেন। 

অতএব দ্রেখা যাইতেছে যে গরুড় পুরাণ মতে চিত্রগুপ্ড ধর্মরাজের 

সহজন্স। ধন্মরাজ যম ক্গান্রন্ববর্ণ, সুতরাং ধ়রাজের সহজন্ম। 

চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিরবর্ণ। 

চিত্রগুপ্তের অলৌকিক উত্পত্তি বিবরণ ভিন্ন ২ পুরাণে ভিন্ন ২. 

রূপ দুষ্ট হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে পগ্ডিতগ্ণণ বলেন-__তিন্ন ২ কল্সের 

ভিন্ন ২ উৎপত্তি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । অন্যান্ত দ্বেবগণের উৎপত্তি 

সন্বন্ধেও এই কথ।। 

গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয় ৪ 
চিত্রপ্তপ্ত পুরং তত্র যোঙ্গনানান্ত বিংশতিঃ। 

কায়স্থাস্তত্র পশ্ঠপ্তি পাপ পুণ্যানি সর্বশঃ ॥ ২।১৯ অঃ। 

ধর্মরাজপুরীতে বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে। 

তথায় কায়স্থগণ প্রাণিগণ্রে পাপ পুণ্য দর্শনে নিযুক্ত আছেন। 

৪ চিত্রগুপ্ত দেবসমাজে সম্মানিত, 

পুজা ও তর্পণীয়। 

বাচম্পত্য অভিধানে চিত্রগুপ্ত শব্দে স্কন্দপুরাণ প্রতাসথণ্ডের 

নিয়োক্ত বচন উদ্ধৃত হহয়াছে £-- 

সপ্তম্যাং নিয়তাহারো যস্তং পূজয়তে নবঃ! 

সপ্ত জন্মানি দাবিদ্র্যং ন ছুঃখং তস্য জায়তে ॥ 



২৪ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

সপ্তমীতে সংঘতাহার হইয়া যে চিত্রগুপ্তের পূজা করে, তাহার 

সপ্ডজন্ম মধ্যে দারিদ্র্য বা ছুঃখ হইবে ন1। (১) 

উক্ত অভিধানে আরও উক্ত হইয়াছে-_-*পুরাণসমুচ্চয়ে শিবধর্ষ্ো- 
তরে উক্তো ষথা ৫ 

নির্ভত সয়তি চাত্যর্থং যমস্তান্ পাপকন্দিণঃ | 

চিত্রগুপ্তশ্চ ভগবান্ ধর্মবাকোঃ প্রবোধয়েৎ ॥ 

তে? ন্ডে। ছুষ্কঙকন্মীণঃ পরদ্রব্যাপহা ব্িণঃ। 

গব্বিতা রূপবীধ্যার্থেঃ পরদারাবি মদ্দকাও ॥ % *১ 

অর্থাৎ যম পাপাদ্দিগকে অত্যপ্ত ভতসনা করিতেছেন এবং 

ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ধশ্মবাক্যে প্রবোধ দিতেছেন। 

মহাভারতে অনুশাসনপর্বেব " 

চিন্রগুপ্তরহস্ত নামক ১৩০ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে একদা খষিগণ, 

পিভৃগণ ও দেবগণ তপোবদ্ধা অরুন্ধতী দেবার ।নকট ধশ্মরহস্ত 

শ্রবণ করিতে উপস্থিত হন। দেবী অরুন্গতা কপিলাদানাদি ধরন্মরহস্য 

বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। তৎপর যম বলিলেন, 

আপনার রমণীয় দিব্য ধল্ম কথা আমি শ্রবণ করিধাছি। এখন আমার 

প্রিয় চিত্রপগুপ্ত কাথত ধন্ম শ্রবণ করুন। এই ধন্মরহস্তয মহর্ধিদিগের 

এবং আত্মহিতকামী মনুষ্যগণের শদ্ধা পুব্বক শ্রবণ করা উচিত। 

রমণীয়া কথা দিব্যা যুগ্ষত্তো যা ময় শ্রুতা। 
শয়তাং চিত্রগুপ্তস্ত ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্ ॥ ১৪। 

পপ 

(১) রঘৃনন্দনের তিথিতত্তে, গরুড-উত্তর খণ্ড. ৭ অধ্যায়ে, মত ৯৩ অধ্যায়ে, 

মহাভারত-_-অন্থশাসন, ১২৫ অধ্যায়ে এবং ভবিষ্যপুরাণীয় চিত্রগুপ্তব্রতকথা 

সন্দর্ভে চিত্রগুপ্তের প্রীত্যর্থে পূজার উল্লেখ আছে। 



চিত্রগুপ্ত পুজার্হ ও তর্পনীয়। ২৫ 

রহস্তং ধর্মসংযুক্তং শক্যং শ্রোতুং মহর্ষিভিঃ | 

শ্র্দধানেন মন্ত্েন আম্মনে! হিতমিচ্ছতা ॥ ১৫। 
ঙ স ঈ রঃ 

অয়ং চৈবাপরে। ধর্ম শ্চত্রগুপ্তেন ভাষিতঃ ॥ ২০। 

ফলমস্ত পরথক্কেন শ্রোতু মহস্তি সত্তমাঃ। 
৬ ্ বা রা 

চিত্রগুপ্ত মতং শ্রত্। জষ্টরোমা বিভাবসুঃ ॥ ৩৪ । 

উবাচ দেবতাঃ সব্বাঃ পিভৃংশ্চৈব মহাছ্যুতিঃ। 

শ্রতং হি চিত্রগুপ্তস্ত ধর্মগুহ্যং মহাত্মনঃ ॥ ৩৬ | % * 

যম চিত্রগুপ্ত কথিত শিশ্িন্ন ধশ্মরহস্ত বিবৃত করিলে তাহা শ্রবণ 

করিখা মহাদীপ্তিশালী সূর্য্যদেব পুলকিত হলেন এবং সমুদয় দেবগণও 

পিতৃগণকে বলিলেন, মহাত্ম। চিত্রগুপ্ত কথিত ধর্মের গুঢ় রহস্য আপ- 

নার শ্রবণ করিয়ধছেন. যে মানব শ্রদ্ধী পুর্বক মহাত্মা! ব্রা্গণগণকে 

এইরূপ দান করে তাহার আর ভয় নাই। 

ধন্পর্হস্ত বেত্তা চিএগুপ্ত দেবসমাজজে কিরূপ সন্মানিত ছিলেন 

মহাভারতের এহ বাক্য হইতে তাহ জানা যাহতেছে ! যাহারা 

চি্রেগুপ্তকে ধর্মরাজ সদ্নে পাপ পুণ্যের লেখক মাত্র মনে 

করেন এহ সক্ষল প্রমাণে তাহাদের অজ্ঞতা দূরীভূত হইবে। 

যম তর্পণমৃ। 

যমায় ধর্মর!জায় মুত্যবে চান্তকায়চ । 

বৈবস্থতাঁয় কালায় সব্বভূতক্ষয়ায়চ ॥ 

ওড়ম্বায় রায় নীলায় পরমেঠিনে । 

বুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বে নমঃ ॥ 

চতুদ্দিণভুবনে চতুর্দশ যম বিরাজ করেন, তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত একতর 

যম, সব্ব বর্ণের নমস্ত ও তর্পণীয়। 



২৬ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

বলি বৈশ্দেব বিধিতে মন্ত্র দুষ্ট হয় 
“ধর্মরাজ চিত্রগুপ্তাত্যাং নমঃ 1৮ 

পদ্মপুরাণ স্থষ্টিখগ্ডের বচনে প্রদশিত হইয়াছে যে চিত্রগুগুকে 

দ্বিজগণ ভোঙ্গন কালে আহুতি দয়া থাকেন। ধর্মশাস্ত্রেও তন্রপ 

আদেশ দৃষ্ট হয় £_ 

উশনঃ সংহিতা | 
চিত্রগুপ্তবলিং দত্বা তর্দন্নং পারষিচ্য চ। 

অমুতোপস্তরণমপাত্যাপোশনক্রিয়াং চরে ॥ ৩1৯৮ 

ব্যা্তি উচ্চারণ পৃব্বক জলদ্বারা ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া চিত্র 
গুগ্তকে অন্ন বলি দিবে । তৎপর 'অমুতোপস্তরণমস বালয়। 

আপোশন ক্রিরা করিবে। 
যাহাকে দ্বিজগণ ভোজনপাণে আহুতি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, 

ধনি সকলের নমস্ত ও তর্পণীর, তিনি ব্রা্গণ বা ক্ষত্রিয় ব্যতীত 

অন্ঠবর্ণ হইতে পারেন না। সন্দমনবের পুঞ্য ৩গবান্ শ্ারামচন্দ্র, 

শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ক্াত্রয়কুলেহ গুনুগ্রহণ কাঁরয়াছিণেন। ভগবান্ 

চিত্রগুপ্তদেব ক্ষার্তর বালঘ়াহ সব্ববর্ণের অর্চশীয় ও তর্পণায় 

হইয়াছেন। 

€| কায়স্থ রাজ-লেখক ও গণক, সান্ধি- 

বিগ্রহিক ও বেদাধিকারী। 
বিষুণ সংহিতা 

অথ লেখ্যং ভ্রিবিধং। বাঞ্সাকফ্রিকম্ সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। 

রাজাধিকরণে তন্রিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিন্কিতং রাজসাক্ষিকম্॥ 
৩।৭ অঃ 



শ্বৃতি ও নীতিশান্ত্রে কায়স্থ। ৮ ২৭ 

লেখ্য বা দলিল তিনপ্রকার-_রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসা- 

ক্ষিক। খাঁজার ধর্মাধিকরণে বাজনিযুক্ত কায়স্থ লিখিত এবং ধন্মীধি- 

করণের অধ্যক্ষের করচি্িত যে দলিল তাহাই রাজসাক্ষিক । 

বৃহৎপরাশর সংহিতা । 

শুচান্ প্রজ্ঞাংস্চ ধর্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মু্রাকরান্বিতান্। 

লেখকানপি কারস্থান্ লেখ্যকুত্য বিচক্ষণান্ ॥ ১০।১০ অঃ 

রাজা শুচি, জ্ঞানবান্, ধশ্মজ্ঞ ত্রার্গণদিগকে মুদ্রাকরান্বিত করি, 

বেন ( সহি মোহর প্রয়োগের দাষিত্ব অর্পণ করিবেন) ; এবং লেখ্য- 

বচনায় বিচক্ষণ কায়স্থদিগকে লেখক যুক্ত নরিবেন। 

শুক্রনীতিসার | (১) 

গ্রামপো ব্রাঙ্ণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথ।। 

শুক্ধগ্রাহী তু বৈশ্যে! হি প্রতিহাবৃশ্চ পাঁদজঃ॥ ৪২৮২ অঃ 

গ্রামনেতা ব্রা্গণকে নিধুক্ত কঠিবে- লেখক কায়স্থকে, তহসিল- 

দ্বার বৈশ্যকে এবং চৌক্দার শদ্রকে নিযুক্ত করিবে । কেহ কেহ 

বলিয়াছেন, ধন্মশাস্ত্রোক্ত কারস্থ শব্দ জাতিবাচক নহে, কর্মোপাঁধি 

মাত্র। বৃহৎ্পরাশর ও শুক্রনাতির বচনে সেই সংশয় নিরাকৃত 

হহতেছে। 

মিতাকরা । 
“কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ।” ব্যবহারাধায়। 

কায়স্থ গণক ও লেখক । প্রাচীনকালে এই শণক ও লেখকগণ 

(১) এই নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধে শাস্তিপর্ধবের ৫৯ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা 
লক্ষাধ্যায় যুক্ত নীতিশান্তর প্রণয়ন করেন, ক্রমে মহেশ্বর, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও 
ষোগাচার্ধ্য ভগবান্ শুক্রাচাধ্য তাহার সংক্ষেপ করেন। মহাভারতে উল্লেখ 
থাকাতে এই নীতিশাস্ত্রের প্রাচীনতা৷ প্রমাণিত হইতেছে। 



২৮ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

রাজ্যের আয়ব্যয় সংক্রান্ত কাধ্য এবং লেখাপডার যাবতীয় কার্য্য 

কবিতেন। কেহ কেহ কায়স্থকে হীন কারবার জন্য গণক ও লেখক 

শব্দ্ধয়ের “পোদ্দার ও 'মুহুরি' অর্থ করিয়াছেন। তাহাদের 

শাস্ত্রার্থজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না। 

মহাভারত । 

সভাপর্ধ ৪র্থ অধ্যায়ে গণক-লখকের এইননপ উল্লেখ রহিরাছে £__ 

কচ্চিচ্চারব্যয়ে বুক্তাঃ সব্বে গণকলেখকৌ৷। 
অন্ুৃতিষ্ঠন্তি পুব্বাহে নিত্যমায়ন্যয়ং তব ॥ 

গণক ও লেখকগণ রাক্যের আয়ব্যয় সংক্রান্ত কার্ধা যথারীতি 

নির্বাহ করেন কিনা, রাজাকে ভাহা িজ্ঞাসা করা হইয়াছে । 

এই গণক-লেখক সামান্য পোদ্দার পা মুহুরি নহেন,। সেকালকার 

গণকই আজকালকার একাউণ্টে্ট জেনারেল ও ফাইন্তান্স মিনিষ্টাবের 

কার্ধয করিতেন । 

নারদসংহিতায় 

বাজ্যশাসনের যে আটটি সাধনাঙ্গ উাল্লাখত হভয়াছে, তন্মধ্যে 

গণক-লেখক একটা । যথা ঃ 

বাজ সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শান্গং গণকলেখকে3। 

হিরণ্যমাগ্ন রুূদকমষ্টাঙঃ সমুদান্গতঃ ॥ ১।১৫ 

শুক্রশীতিসারে 

রাজ্যের দশটা সাধনাঙ্গ ডাল্লীথত হইরাছে; তন্মধ্যে গণক ও লেখক 

দুইটী। যথ] ৪ 

বৃপোহধিকৃত সভ্যাশ্চ স্তৃতিগ্ীণকলেখকৌ। 

হোমাগ্রযন্থু স্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ ॥ $ অঃ 



লেখকের সর্বশান্ত্রে অধিকার । ২৯ 

যে গণক ও লেখক রাজ্যের অপরিহার্য সাধনাঙ্গ, তাঁহার পোদ্দার 

বা মুছরি নহেন। 

রাজার গণক ও লেখকের বিশেষ লক্ষণ শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে 
তাহাও নিয়ে প্রদশিত হইল। 

শুক্রনাতি। 
গণকো গণয়ের্থং লিখেন্ন্যায্যঞ্চ লেখকঃ ॥ 

শব্ধাতিধানতন্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচা। 

নানা লিপিজ্ঞৌ কর্তব্যো রাজ্ঞা গণকলেখকৌ ॥ ৪অঃ। 

গণক অর্থ গণনা করিবেন, লেখক হ্ঠাধ্য লাখবেন। গণক ও 

লেখক শুচি, গণনাকুশল, শব্দশান্ত্রজ্জ ও নানা লিপিজ হইবেন। 

গণক অর্থ গণনা কারবেন, এই কথার অর্থ এই নহে যে কেবল 

এক দুই করিয়ঃ যুদ্রা গণনা কাঁরবেন, আয় ব্যর সংক্রান্ত রাজকার্য্য 

করিবেন ইহাই শাস্ত্রের আভপ্রায়। কেবল মুদ্রাসংখ্যা গণনার জন্য 

শব্দশান্রজ্ঞ হত্তয়ার প্রয়োজন কি? 

মৎস্য পুরাণ । 

উপায়বাকাকুশলঃ সব্বশান্ত্রবিশারদঃ। 

বহ্র্থবক্ত। চাল্পেন ণেখকঃ স্যানন,পোত্তমঃ ॥ ১১৫ অঃ 

রাজকাধ্যে, লিপিলেখনাদিতে যে স্থলে যেরূপ বাক্য প্রয়োগ 

আবগ্তক তাহ নির্ণয় কারতে যিনি দক্ষ, যিনি সব্বশান্ত্রে সুপাগুত, 

অল্প কথায় যিনি বহু অর্থ প্রকাশ কারতে পারেন এমন ব)ক্তি রাজার 

লেখক হহবেন। 

গরুড় পুরাণ উত্তর খণ্ড। 
মেধাবী বাকৃপটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ | 

সব্বশান্ত্রপমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥ ১১২অঃ 



৩০ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

যিনি সর্বশান্ত্র সম্যক. দর্শন করিয়াছেন, যিনি মেধাবী. বাক্ 

পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেক্দ্িয় ও সাধু তিনি রাঙ্গার লেখক 
হইবেন। 

এই লেখক যে দ্বিজাতি এই সকল লক্ষণ দ্বারা তাহা সম্যক্ 

প্রমাণিত হইতেছে। | 

বীরমিত্রোদয়। 

মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয় নামক নিবন্ধের ব্যবহারাধ্যায়ে ব্যাস- 

বচন উদ্ধার কারয়াছেন £-_ 

“অর্থি-প্রত্যার্থনৌ সত্যাল্লেখকঃ প্রেক্ষকাশ্রয়ঃ। 

ধম্মবাক্যে বপ্তয়তি সভাস্তাবাস্্রতাময়াৎ ॥ 

স্ুটলেখং নিযুঞ্জীভ শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্,। 

স্কুটাক্ষরং জিতক্রোধমনুব্ধং সত্যবাদিনম্ ॥ 
ত্রিস্কন্ধং জোতিবা তিজ্ঞং স্কুট প্রত্যয়কারকম্। 

শ্রতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজেয়েন,পহ ॥ 

নিবন্ধকার এই বচন সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেনঃ__ 

“ক্রতাধায়ন সম্পন্নমিত্যুকৈর্গণকো দ্বিজাতি পৎসাহচর্যযাৎ লেখ- 

€কোপি দ্বিজাতিঃ।” অর্থাৎ এতাধ্যর়নসম্পন্ন বলাতে গণকের 

দ্বিজাতিহ্ব এবং তৎ্সাহচর্্যবশতঃ লেখকেরও দ্বিজাতিত্ব প্রতিপন্ন 

হইতেছে। 
কায়স্থই রাজার লেখক ও গণক; এই লেখকও গণককে সব্ব- 

শান্্রবিশারদ ও শ্রতাধ্যয়নসম্পন্ন বলাতে তাহার দ্বিজাতিত্ব নিঃসন্দেহ- 

রূপে প্রমাণিত হইতেছে। লেখক ও গণকের আর যে সকল 

উচ্চগ্ডণ শাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে, তন্দারাও তাহাদের দ্বিজাতিত্ব 

প্রমাণিত হয়। 



গণক ও লেখক বেদাধিকারী। ৩১ 

এই ব্যাসবচন সম্বন্ধে দুইটী আপত্তি উত্থাপিত হইধ়াছে। 

প্রথম আপত্তি--“শ্রতাধ্যয়ন সম্পন্ন” বলিতে যে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন 

বুবাইবে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ নিবন্ধকার স্বয়ং এবং 

বজ্ঞানেশ্বর ৷ “শ্রতাধ্যয়নশালিনঃ এতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ | শ্রুতেন মীমাংস। 

ব্যাকবুণাদি শ্রবণেন অধ্যঘ্ননেন বেদাধ্যয়নেন সম্পন্নাঃ ।” মিতাক্ষর] ২।২ 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই গণক কায়স্থগণক “হে; গণক 

অর্থ গ্রহাচার্যয ত্রীক্ষণঠ কেননা তাহাকে জ্যোতিষাভিজ্ঞ বলা 

হইয়াছে । উদ্ধৃত তিনটী বচন পাঠ করিলেই এই সংশয় দুর 

হইতে পারে। অগ্ঠান্য শাস্ত্রে যে রাজসভাস্ক গণক ও লেখকের 

উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এস্কলেও দেই গণক ও লেখকের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। 
অশুচি,. পতিত গ্রহাচাধ্য রাজসতাস্থ গণক হইতে পারে না। 

সর্বশান্ত্রবশারদ কারস্থ গণক ও লেখকগণের জ্যোতিষাতিজ্ঞ হওয়ারও 

প্রয়োজন ছিল উক্তবচন হইতে ইহাই জানিতে পারা যার। 

গ্রহাচার্যেরা গ্রহাদির অবস্থান বিষয়ক গণনা করেন বলিয়। 

তাহাদিগকেও গণক বলে. এইমাএ | 

রাজসাক্ষী ৷ 
রাজসতাস্থ লেখক রাঞ্জার রাজকার্য্যের সাক্ষী বলিয়া শাস্ত্রে 

উক্ত হইয়াছেন ।__ 

লেখকঃ প্রাবিবাকশ্চ সত্যাশ্চৈবানুপুর্বশঃ। 

বুপে পশ্ঠতি তৎকাধ্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহতাঃ ॥ 

ব্যবহারাধ্যায়ে মিতাক্ষরীধৃত বচন। 

মনু বলিয়াছেন দ্বিজাতির সাক্ষী সদৃশ দ্বিজাতিকে করিতে 
হইবে ৫ 

স্ত্ীণাং সাক্ষ্যং স্িয়ঃ কু্য, ছিজানাং সদৃশ! দবিজাঃ। 
শদ্রাশ্চ সম্তঃ শৃদ্রাণাম ভ্তযানাম স্তযযোনয়ঃ ॥ ৮অং 



৩২ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ । 

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কারস্থ লেখক রাজার সৃশ 
'দঘ্বজাত। 

সান্ধিবিগ্রহিক | 
প্রাচীনকালে কায়স্থ লেখকগণই রাজগণের তাম্রশাসনাদি 

লিখিতেন এবং সান্ধিবিগ্রাহক মন্ত্রীর কাধ্য করিতেন। 

সান্ধবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যন্তস্ত লেখকঃ । 

স্বয়ংরাজ্ঞা সমাদষ্টঃ স লিখেৎ রাজশাসনম্ ॥ 
মিতাক্ষরা, আচার অধ্যায়। 

রাজী সন্ধিবিগ্রহকারী যে পেখক তিনি স্বয়ং রাজার দ্বার! 

আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন। 

অপরার্কের যাজ্ঞবন্ধ্যানবন্ধেও এইরূপ ব্যাসবচন দৃষ্ট হয় 2 

রাজ্ঞাতু শ্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।, 

তাত্রপট্রে পটে বাপি প্রালখে গ্রা্জশাসনম্ ॥ 

সন্ধিবিগহলেখক স্বয়ং লাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তামার পাতে 

ব৷ সাধারণ পটে রাঁক্তশাসন লিখিবেন। 

মেধাতিথি মন্ুর অগ্কম অধ্যায়ের তৃতীয় ধ্োকের ভাষ্য 

লিখিয়াছেন__-“বরাজাগ্রহারশাসনান্যেককাবস্থহস্তুলিখিতান্যেব প্রমাণী 

ভবস্তি | 

অর্থাৎ রাজদত্ত ত্রন্দোত্তর ভূয্যার্দির শাসনপঞ্র যাহা কেবল 

কায়স্হস্তলিখিত তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য । অতএব কায়স্ত 

সান্ষিবিঞ্রাহকগণহ ঘষে প্রাচীনকালে রাঙাদের শাসন পত্রাদি 

লিখিতেন তাহ! সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে । বিদ্েণার ও স্বদেশীয় 

প্রাত্বতত্বিকগণের অনুসন্ধানে যে সকল প্রাচান তাঅশাসন ও 

শিলালিপি সংগুহাত হইয়াছে তাহার আধকাংশেরই শেষভাগে 

কায়স্থ সান্ধবিগ্রহিকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে : 



তাত্র শাসনে কারস । ধু ৩৩ 

৮৬৬ সংবতে উতকীর্ণ চেদ্দিরাজ জাজন্ল দেবের শিলালিপিতে 

একজন গৌড় কায়স্থের পরিচয় এইরূপ লিখিত হুইয়াছে ৪ 

“গুরুপ্রন্পর্ধি-ন্তরাগ্রণী' .কায়স্থোইসমশান্ত্রসার্সুঘতিঃ , শ্রীমান্ স 
গৌড়ানবয়$।৮ (৯) 

রাজার উপর প্রভাবে ও মন্ত্রণা বিষয়ে যিনি গুরুর প্রতিদন্দী, 
কায়স্থ, শান্ত্রজ্কানে যাহার “ঘমকক্ষ নাই, সেই শ্রীমান্ গৌড় বংশীয়। 

জাজল্লদেবের আর একখানি প্রশস্তি কলকে বাস্তব্যবংলীয় রত্বসিং- 
হের এইরূপ ধরিচয় রহিয়াছে £- 

কাশুপায়াক্ষপাদীয় নয়সিদ্ধান্তৰেদিনা। 
'বিপক্ষবাদিসিংহেন রত্বসিংহেন বীমতা॥ 

বাক্স ব্যবংশকমলাকরভান্ুনেযং মামেস্থতেন রচিতা ' রুচির 
প্রশন্তিঃ।' ( ২। 

_ষিন্নি কাশ্তপীয় ও অক্ষপাদায় নীতিসিদ্ধান্ত অবগত আছেন, 
যিনি বিপক্ষবাদ্িপগ্ডিতগণের সিংহস্বরূপ, সেই বাস্তব্যবংশীয় মামে« 

পুত্র রত্বসিংহ কর্তৃক এই সুন্দর প্রশস্তি রচিত হইয়াছে । 
চেদ্িরাজ পূথীদেবের শিলাফলকে এই রত্রসিংহের পুত্র দেবগণের 

এইরূপ পরিচয় লিখিত হইয়াছে £-_ | 

নিঃশেষাঁগমস্তুদ্ধবোধবিভবঃ কাব্যেধু যো ভব্যধী £ 
সংতর্কান্ুধিপারগে। ভৃগুসুতে! যো৷ দগ্ডনীতৌ মতঃ। (৩) 

নিখিল শাস্ত্রীলোচনায় ধাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে, খিনি কাব্যে 

সুপপ্তিত, যিনি তর্কসাগরের পারগামী, যিনি দগুনীতি জ্ঞানে ভার্গব 

শুক্রাগার্ধা সদৃশ, সেই দেবগণ এই প্রশস্তি রচন। করিয়াছেন। 

দশম শতাব্দীতে উতৎ্কীর্ণ জয়াদিত্যের তাম্রফলকে কায়স্থ নাগ- 

দতের সরি বা 8 

(৯, (২), হি 31)185)])11108 07708 তু, 1, 

৩). 
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স্থগতপ্রতিমঃ কৃপয়া গুণনিবিরবন্থিতেলিরো বিদ্বানূ। 

বিপ্রিয়বাদে বিমুখঃ কায়স্থ, নাগদত্ত ইতি ॥ . 
সচিতবিন তেন রচিতা লক্ষণুত্ত। সুবর্ণকৃতশোভা . 

সত্ব. তা ললিতপদা তক্ত্যা পরয়া পরশপ্তিরয়ং ॥ | 

হ্বগুণজ্ঞাগপনতীরোস্তত্য ত্রাত্র। কনীয়স: রচিতং |: ূ 

আর্ধ্যাণাং ভ্রিতয়মিদং বিদ্যাদত্তেন ভূতার্থং ॥ (৪) 

দয়ায় স্থগত (বুদ্ধ ) সদৃশ. গুণনিধি, জিতেন্ট্িয়, বিদ্বান, প্রিয়ভাষী 
কায়স্থ নাগদত্ত। পরম] ভক্তি সহকারে তিনি এই ললিতপদ্ান্বিত 
প্রশস্তি রচন1 করিয়াছেন । তিনি ন্বিজের গুণ জ্ঞাপনে ভীরু, সুতরাং 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিছ্ভাদত্ত কর্তৃক এই তিনটা আরব্য রচিত হইল। 

কোশলাধিপতি মহাভব গুপ্তের তাত্রশাসনে আছেঃ 

লিখিতমিদং ত্রিফলা তাত্রশাসনং মহাসান্ধবিগ্রহি রাণক শ্রীমল্ 
দত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ * * আদিত্যস্থুতেনেতি। (৫) | 

মহাসন্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশ্তদ্ধ কায়স্থ এই তাত্রশীসন 

লিখিয়াছেন। 
মহারাজ বল্লালের যে তাত্রশাসন কাটোয়ার নিকটে আবিস্কৃত 

হইয়াছে তাহারও শেষে “হরিঘোধঃ সাদ্ধিবিগ্রহিক:” নাম রহিয়াছে । 

দিনাজপুরে প্রাপ্ত লক্ণসেনের তাত্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক নারারণ দক্তের 
উল্লেখ আছে। নারায়ণ দত্ত বল্লাল সভায় মধ্যল্য পদ প্রাপ্ত হন, 
ইহা; সকলেই অবগত আছেন। ইনি ঘটক গ্রস্থেও লক্মণসেনের 
সাদ্ধিবিগ্রহিক বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছেন | বিশ্বরপসেনের তামশাসনে 

শী পশ্স্পীপপপসআপিশীস্পপ সপ পলা পা ৩ পাশ শিপ চে শি ৮ শিশশ শি এ 

(৪)--0210)7)0105 81180011080)15 (95098৮০0711 

৫) [10010] 00 ৬০1১, এই সমুদয় এবং এতছ্যতীত শিলালিপির 

আরও বছ প্রমাণ প্রাচ্যবিদ্ভামন্ধার্ণব পণ্ডিত নগেল্সনাথ বসু বর্ম সিদ্ধান্তবারিধি* 

কৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দরষ্টব্য। 



ভাম্রশাননে কায়স্থ। ৩৫ 

মহীসান্ধিবিগ্রহিক কোপিবিষ্ণুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়_: এগ্রীকোপি বিস্তুরভবৎ 
গৌড় মহাপান্ষিবিগ্রহিকঃ1 "বামচরিত' কাব্য হইতে জানা .যাই- 

তেছে যে প্রজাপতি নন্দী পাল্যংশের রাজদের। শেষভাগে সান্ধি- 
বিগ্রহিক পদে নিযুক্ত ছিলেন টি 

ইও্ডয়ান এন্টিকোয়েরী (ভারতীয় পুরাত্ৰ) নাষক গ্রন্থের পঞ্চম 
খণ্ডে সম্পাদক লিখিয়াছেন ০] 13 2 11011969210 170% 109৮ 11 

১01)01)110001)1 07100110130) 01 27 20104 ০ 2101. (106 59০- 

01)15 1801 এ 09081511019 1096]58 দ্র 1)00 11) 78015 

০: 01)5111)01017১ 1001)0 11) ৫0101) 0 00002] 11195 ইহা একটী 

লক্ষ্য করিবার [বয় যে হন্দুরাজাধের সাদ্ধিবিগ্রহিক বা যুদ্ধ ও সন্ধি 
বিষয়ক মন্ত্রী ও 'সেক্রেটেরী সব্ধদাই কায়স্থেরোই হইতেন।, কেবল 
কটকের তাত্রফলকে নহে, সিংহল ও মধ্য ভারতে প্রাপ্ত তাত্রশাসন[দিও 

এবিষয়ে সাক্ষ্যদান কারতেছে। 

এ বিষয়ে আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্তক | সান্ধিবিগ্রহিকের কার্য 

যথার্থ ক্ষত্রিয়ের কাধ্য। মহর্ষি হারাত ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নির্দেশ করিতে 
বলিয়াছেনঃ 

| নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ববিৎ। 

দেবব্রাক্মণভক্তশ্চ পিতৃকাধ্যপরস্তথা ॥ ২অঃ 
উক্ত তাত্রশাসনা।দর প্রমাণে জানাযায় যে কায়স্থগণ নীতিশাস্ত্রে 

সুপগ্ডিত ছিলেন এবং সন্ধিবিগ্রহবিজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। অনেক 

কায়স্থ ষে নিখিলশাস্ত্রপারদ্রশী ছিলেন তদ্বিষয়েও বহু প্রমাণ উদ্ধৃত 

হইয়াছে । অতএব তাত্রশাসনাদির প্রমাণেও কায়স্থের দ্বিজত্ব ও 

ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হইতেছে । কেহ ২ তর্ক উথাপন 

করিয়াছেন" “অনেক কায়স্থ বহুশান্ত্রঞ্জ' ছিলেন, কিন্তু বেদ যে পড়ি- 
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তেন “তাহা এঞ্রযাধ কি ?” অতএব কায়স্থগণ যে বেদ" পাঠ করিতেন 

তত্ব শিলালিপির একটি সুষ্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। 

অজয়গড়ের শিলালিপি । 

:হ্বাদশ শতাব্দীতে রাঞ্জা ভোজবন্্ার ল্ঘ্মে অজয়গড় ছুর্গের নিকট 

পর্বতোপরি বৃহদক্ষরে ঃ ১৬টী সুদীর্ঘ + পংক্তিতে একটী শিলালিপি 

উৎকীর্ণ হইয়াছে । এই লিপিত্তে একটা শ্রীবান্তবশাখার কায়স্থবংশের 

কীর্তিকলাপ বর্ণিত শুইয়াছে। তাহার তিনটি পংক্তি নিষ্বে উদ্ধৃত 

হুইল। 

প্রথম পংক্তি। 

শরঙ্গাতরঙ্গতরলীরুতষর্প-রাজবেষ্টায় 

চারুশশিখণ্ড বিভূষণাঁয়। 

কন্দর্পর্পশমনার সুরার্চিতায় 

কেদায়রূপবিধৃতায় নমঃ শিবায় ॥ ! 

যট্ত্রিংশতঃ করণকর্ম্মনিবাস্বপৃতা 

আসন্ পুরাঃ পরমসৌধ্যগুণা তিরিক্তাঃ । 

তন্মধ্যগা! বিবুধলো কমতা৷ বরিষ্ঠা | 

টক্কারিকা সমজনি স্পৃহনীয়কল্পা ॥ 

সর্ধোপকারকবণৈ__ 

২য় পংক্তি_ কনিধেঃ * 
স্বকীয় বংশস্য পাত্রস্ুভগন্য দ্বিজা শ্রয়স্য। 

কল্লাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং 

বাস্তঃ ্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ ॥ 

তশ্যাং শ্রুতেন্নি নদসজ্বনিনাদ্বতাবাং 

বাস্তব্যবংশতবিনষ্করণাস্ত আসন্। 



বেদচর্চার এমাণ। ৃ ্ ৩৭ 

'াশীঃ সমস্তভুবনানি যদীয় কী 

ূর্ণানি' হংসধবলানি বিশেষযস্তযা॥! 
বিস্যান্চতুর্দশ কলাঃ সকলাঃ সরু পন্মাতিরা 

৩য় পংক্তি- 
| মমিব ব্ীভ মায়তাক্ষ্যঃ | 

_ যংগর্ভমবিলম্বিত মদ্বিভীয়ং ছুঃখং : 

বিয়োগজমসংবৃতমুদ বহস্তাস্থ 4 

তদদবংশতঃ সউদপাদি নরেশ্বরেণ 

গণ্ডাহ্বয়েন যুধি ছুঙ্জয়তাং গতেন। 

জানভ্কসংজ্ঞ ইতি ঠক্কর ধন্ম যুক্তঃ| 

সব্বাধিকারকরণেষু সদাানযুক্তঃ॥ 

আবুধ্য তং নৃপতিমগুপমণ্ডনৈকং 
দেবং গদাধরমিবাচ্যুতবাস মাদ্যম্। 

৪র্থ পংস্তি-_- 
এ কায়স্থবংশনলিনী গণতাদিনেশে 

গ্রামং ছুগৌড়মর্ষপ তাত্রক মাশু লেতে ॥ 
গঙ্গার তরঙ্গে ধাহার মস্তকের সর্পরাজবেষ্টন আন্দোলিত হইতেছে, 

চার শশিখণ্ড ষাহার ভূষণ, যিনি কামদেবের দর্পদলন করিয়াছেন, 
স্থুরগণের পূজিত কেদাররূধারী সেই শিবকে নমস্কার । করণদিগের (১) 

কর্ম ও নিবাস দ্বারা পবিত্র পরম সমুদ্ধিশালী ছত্রিশটী পুর ছিল। 

তন্মধ্যে পণ্থিতজনসমাদ্বত. সব্বজনবাঞ্ছিত টক্কারিকা পুরই শ্রেষ্ঠ । 

সকলের উপকার সাধন যাহার একমাত্র সম্পদ সেই সংপাত্রবিশি্ট, 
দ্বিজগণের আশ্রয় স্বরূপ, স্বকীয় বংশের কল্সাস্তকালপর্য্যস্ত স্থিতির 
নিমিত্ত স্বয়ং বাস্ত যেন সেই পুরীতে আসিয়া! বাস করিয়াছিলেন । 
বেদনিনাদে মুখরিত সেই পুরীতে বাস্তব্য বংশীয় কায়স্থগণ বাসকরেন, 



৩৮ কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। 

ধাহাদের শ্রেষ্ঠ কীত্িদ্বার! হংসবৎ ধবলীরুত সমস্ত ভুবন ও দিকৃসমূহ 

পরিপুর্ণ হইয়াছে। আঁয়তনয়না রমণীগণ যেমন বিচ্ছেদ জনিত 
অদ্বিতীয় দুঃখ বহন করিয়ী! পন্সের স্ঠায় মনোহর প্রিগতমকে প্রাপ্ত 
হন, ষেইরূপ চতুর্দশ, বিস্তা ও সকল কলা গর্ভবাস কালেই ধাহাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই হনব বধর্শযুক্ত ভাজুক উক্ত ব্যস্থব্যবংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়। রগহুর্জয় গণ্ড নামক নবরপতিকর্তৃক রাজ্যের সর্বাধি- 

কার কার্যে সর্ধদ] নিফুদ্ত্ছিলেন। গদাধরসদ্শ নৃপকুলমণি 

সেই গণদেবের আরাধনা করিয়া কায়স্তবংশপদ্মের ূর্য্যস্বরূপ জাজ,ক 
শীপ্রই তাত্রশাসন সহ অচ্যুতাবাস ছুগৌড় নামক শ্রেষ্ঠ গ্রাম লাভ 
করেন। * * (২) 

এই শিলালিপিহে উক্ত বংশের বহু কীষ্চিমান ব্যক্তির উল্লেখ 
রহিয়াছে, তাহারা মন্ত্রী, সেনাপতি, দুর্গরক্ষক প্রভৃতি উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার ছুইটী কথ! বিশেষ প্রণিধানের যোগা । 
১। টন্কারিক1 নামক্ক কায়স্থপন্লী সর্বদা শ্রুতিনিনাদে মুখরিত হইত। 

২। জাভ,.ক শৈশবেই চতুর্দশ বিদ্যার স্ুপপ্তিত হইয়াছিলেন। চতু্দিশ 
বিষ্যা কি? চারিবেদ, ছয়টী বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, 

জে/তিষ ও ছন্দঃ) এবং ম্থায়, মীমাংসা, পুরাণ ও ধর্শাস্ত্র। (৩) 

* অতএব নিশ্চয়র্ূপে জানা! যাইতেছে যে পুর্ধে কায়স্থগণ বিল- 

ক্ষণ বেদাত্যাস করিতেন । পশ্চিমভারতে কায়স্থগণ এখনও 'বেদ 

চর্চা করেন। শাস্ত্রে বা তাত্্শাসনাদিতে যেখানে কায়গ্থকে সর্বব- 
সপাসপ পীশিপাপপ্াপাদপড শপ শিপ ০৩ ৮ শপ পাল স সা ২ শপ পপ শিস আপ 

(১) 'করণ' কায়স্থের অপর নাম। বৈশ্যশূত্বাজাত “করণ' আর কায়স্থ 
করণ এক নহে। “*গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী” প্রসঙ্গ ভরষ্ুব্য। 

(২) সম্পূর্ণ লিপি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ কৃত “কায়স্থেরবর্ণ নির্ণয়ে” ত্রষ্টব্য। 
(৩) পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্মশান্্াঙ্গমিশ্রিতাঃ | বেদাঃ স্থানানি বিদ্যান।ং 

ধর্মন্ত চ চতুর্দশ ॥ ১ অঃ বাজ্যবন্ক্য | 



সাহিত্যে কায়স্ত্ের পরিচয়। ৩৯ 

শান্ত্রবিশারদ, বা নিঃশেষাগমশুদ্ধ বা অখিলবিষ্যোততম বল 

হইয়াছে সেখানেই অনেক ব্রাহ্গণ পণ্ডিত «সর্বশাস্ত্”' অর্থে বেদ 

ব্যতীত অন্য সকল শান্তর বুঝাইতে চাহেন। এক্ষণ শিলালিপি 

হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সর্বশান্ত্র বা অখিলবিষ্যা হইতে বেদে 
শান্ত্রকে বাদ দেওয়ার প্রয়াস নিরর্থক । 

সাঁহতো কায়স্থের পরিচয়। 

রাজতরাঙ্গণী। 

কল্হনবিরচিত বাজ-তরঙ্গিণী কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস। 

এই ইতিহাসের প্রার অধ্যায়েই কায়স্থের উল্লেখ আছে। 
তাহা হইতে জানা বায় যে কাশ্মীররাজ্যে কায়স্থগণ অত্যন্ত 

প্রভাবশালী ছিলেন এবং প্রজাপীড়ন কারতেন ; রাজ অনেক সমস 

তাহাদিগকে শাসন কারতে পাব্িতেন না। কার়স্থদের প্রতাব সন্বন্ধে 

ছুই একটা বাক্য নিয়ে উদ্ধত হইল £-- 

কাশ্ীরকাণামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কমূ। 
কায়স্থবতৃপ্রেক্ষিত্বং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্ ॥ ৪1৬২২, ' 

তদবধি কাশ্মাররাজগণের নিজ আজ্ঞার আর মূল্য রহিল না, 

তাহার। কায়স্থমুখপ্রেক্ষী হইলেন । 

তথ কায়স্থতোজ্য। ভূর্যাত। তত্প্রত্যবেক্ষয়৷ । ৫1১৮০ 

“তাহার প্রত্যবেক্ষণে ভূমগুল কায়স্থদিগেরই ভোগ্য হইহল।' 

কায়স্থগখখ যে কাশ্মীররাজ্যে সব্বাধিকারী (1,010 (17010001101) ১ 

গঞজাধিকারী (.০150)১ সেনাপতি, সামন্ত, সান্ধিবিগ্রাহক প্রভৃতি 

উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ এই ইতিহাসে দৃষ্ট হর । 
এই ইতিহাস হইতে জানাযায় যে গোনন্দবংশের শেষরজ। 



৪০ কাশ্মীরে কায়স্থ প্রভাব । 

বালাদিত্য তাহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে অশ্বঘোষবংশীয়, 

কায়স্থ ছুলভবর্ধনের সহিত বিবাহ দেন। 

হেতুং স্বরূপতামাজ্রং কৃত্বা। জামাতরং নৃপঃ। 

অথাশ্বঘোষকায়স্ঞ্চক্রে ছুল ভবর্ধনম্ ॥ 
ক ক ৬ ক ্ রি 

প্রজ্ঞয়। ছ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদ্িত্য ইতি প্রথাম্ ॥ ৩।৪৮৮-৯০ 

রাজা সুুরূপত। হেতু অশ্বঘোষবংণীয় কায়স্থ দুল ভবর্ধনকে কম্ঠাদান 

করিলেন। * জ্ঞানে দীপ্তিশালী ছুল ভবর্ধন প্রজ্ঞাদ্ত্য উপাধি 

গ্রহণ করিয়। কাশ্মারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাহার পাণি- 

গ্রহণের সহিত কাশ্মীরের বাজলক্ীও হস্তগতা হইবেন, রাজার সেই 

একমাত্র কণ্ঠ। অনঙ্গলেখাকে বিবাহ করিতে কত ক্ষত্রিয়কুমার 

লালায়িত হইতেন। তখাপি কায়স্থ দুল তবদ্ধনকে কন্ঠাদদান করাতে 

জান! যাইতেছে যে কায়স্থের ক্ষত্রিরবর্ণত্ব সম্বন্ধে তর্থন কোন সন্দেহ 
ছিল না, এবং ক্ষাত্রর় ও কারছ্থের মধ্যে তখন আদান প্রদানও 

অপ্রচালত ছিল ন1। 

ছুলভবদ্ধনের বংশীয় ১৬ জন কায়স্থ রাজ কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। 

তন্মধ্যে জয়াগীড় ব1 জয়াদিত্য সর্বাপেক্ষ৷ প্রসিদ্ধ, দিগ বিজয়ী বীর 

ছিলেন। ছুল তবদ্ধনের পুত্র প্রতাপাদিত্য, তৎপুগ্ লালভাদিত্য, 

তৎপুত্র বজ্রা্দিত্য, তৎপুত্র জয়াদিত্য। হুল ভবর্ধন ৫৪২ শকে, 

এবং জয়াদিত্য ৬৯০__৯৪ শক মধ্যে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। জয়াদিত্য তদীর মন্ত্রী বামনের সহিত পাণান হত্রের 

“কাশিকা” বৃত্তি ব্রচনা করেন । এই বৃত্তি হইতে জানা যায় যে জয়া- 

গীড় চারিবেদেই সুপ্ডিত ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্তা 

কল্যাণদেবীকে' বিবাহ করেন । (৯) 

৫১)  আইন-ই-আক্বরীতে শূর বংশের পূর্ববর্তী কায়স্থ ভোজবংশের এবং 
তদ্বংশে রাজ। জয়স্তের উল্লেখ দুষ্ট হয়। 



সাহিতো কায়স্থ্ের পরিচয় । ৪১ 

কথাসগ্লিৎসাগর | 

১০২৪ শকে কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের মৃত্যু হইলে তাহার জননীর 

শাস্বনার জন্য সোমদেব “কথাসরিৎসাগর” রচনা করেন। তাহাতে 

কায়স্থ্ের উল্লেখ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। 
৭২ অধ্যায়ে সোমদেব লিখিয়াছেন £_ 

কায়ন্তোহি করোত্যেকে। ব্যাপারং ব্রহ্গরুদ্রয়োঃ | 

লিখত্যুৎ্পুংসয়তি চ ক্ষণাদ্ বিশ্বং করস্থিতম্ ॥ 

কায়স্ত একাই স্থষ্টিকারী ব্রহ্মা ও সংহারকারী রুদ্রের কার্ধ্য- 

করেন। তান লিখেন, আবার ক্ষণকাঁল মধ্যে করস্থিত সমস্ত 

বিশ্ব লোপ করেন। রাজ্যের আয্মব্যয়, দলিলপত্র, লেখাপড়ার যাব 

তীয় কায যাহাদের হাতে তাহাদের যে অসীম ক্ষমতা ছিল তাহা 

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 

হিতোপদেশ। 

বিষণ তীয় হিতোপদেশে বানরকীলক কথায় লাখয়াছেন 

“মগধদেশে ধর্মারণ্যসান্হিতবস্থধায়াং শুতদত্ত নামা কায়স্থেন 

বিহারঃ কারয়িতুমারদ্ধঃ! "মগধ (বহার ) দেশে ধর্মারণ্যের নিকট 

শুভদত্ত নামক কায়স্ক বিহার [নন্মীণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ।' 

গল্পের মধ্যে ধর্তত্তার কথা বলিতেই নাপিতের কথা, মুগয়ার 

কথা বলিতে রাজপুত্রের কথা, দরিদ্রতার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের কথ। 

প্রায়শ উল্লিধিত হয়। এস্থলে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ প্রসঙ্গে কায়স্থের 

উল্লেখ থাকাতে অনুমান হয় পুর্বে মগধদেশে কায়স্থগণ প্রায়শ বৌদ্ধ 
ধন্মাবলন্বী ছিলেন। আমাদের দেশে নামকরণে যেমন কুমার ও চন্দ্র 

শব্দের বহুল প্রয়োগ হয়, অযোধ্যা, কাণী ও মগধে তন্রপ দত 



৪২ ধর্মাধিকরণে কায়স্থ। 

শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ই হয়। কায়স্কারিকামতে “নুদত্তবংশদ্দীপক” 
"“অগ্রিদত্তকুলোডূত” পুরুষোত্তম আদিশুরের রাজ্যে আসিয়াছিলেন। 

মুচ্ছকটিক। 
“ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদি পরিবৃতোইধিকরণিকঃ | ৯অঙ্ক | 

অধিকরণিক ( ধন্মীধিকরণের অধ্যক্ষ বা বিচারপতি ) শ্রেষ্ঠি কাযস্থাদি 

সভ্য (৯১০৯২০) দ্রিগকে সহ প্রবেশ করিলেন। অতএব দেখাযায় 

ষে ধন্মাধিকরণে কায়স্থ কেবল লেখক নহেন, তিনি বিচারককে 

বিচারকার্ষ্যেও সাহায্য কারিতেছেন । ধর্মশান্ত্রমতে বিচারকার্য্য 

দ্বিজাতিব্যতীত অন্ঠের আধকার নাই। 

মুদ্রারাক্ষম । 

ুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে শকটদাস নামে একজন কায়স্থের 

উল্লেখ দুষ্ট হর। শকটদাস একজন পাত্র, মন্ত্রী রাক্ষর্সের সুহৃদ । 
চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে নন্দবংশের রাজ্যধ্বংস কারতে চেষ্টিত। 

এরূপ অবস্থায় মন্ত্রী রাক্ষদ শকটদাসকে চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য 

করিতে নিযুক্ত কারয়াছেন। চাণক্য প্রথমান্কে শকটদাঁসকে লক্ষ্য 

করিয়া বলিতেছেন 

“কায়স্থ ইতি লঘীমাত্রা । তথাপি ন যুক্তং প্রাককতমপি বিপু বজ্ঞাতুম্।” 

“কায়স্থ ত ক্ষুদ্র। তথাপি সাধারণ শক্রকেও অবজ্ঞা কর] সঙ্গত 

নহে।” এস্থলে রাজনীতিক কুটকৌশলে কায়স্থকে নগণ্য বল। 

হইয়াছে । . যুদ্রারাক্ষসের কাব যে কালে যে প্রদেশে বাস করিতেন, 

সে কালে সেই প্রদেশে কায়স্থগণের প্রভাব বা যোগ্যত। 1বশেষ ছিল 

না, এই উক্তি হইতে তাহ! অনুমিত হয়। অথবা! প্র্জাপীড়ক কাযস্থ 

জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও কট,ক্তি যেমন অন্ত অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, 
এখানেও কবি তদ্রপ ধিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র । 



সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয় । ৪৩ 

উত্তরনৈষধচরিত | 

বিদর্ভরাজ ভীমের কন্য| দ্রময়ন্তীর স্বয়ন্বরে তাহার পাণিগ্রহণ 

অভিলাষে ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিষধ- 

পতি বীরসেনের পুত্র নলের প্রতি দময়ন্তীর অনুরাগ জানিয়া দেবগণ 

নলের রূপ ধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন! কবি শ্রীহর্য এই 

ঘটনার বর্ণন! প্রসঙ্গে চিতগুপ্তের এইরূপ উল্লেখ কৰিয়াছেনঃ-_ 

দগ গোচরে। ভূদথ চিত্রপুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈগুণ এতদীয়ঃ।, 
উর্ধংতু পত্রস্ত মসীদ একো মসেদ ধিচ্চোপরি পত্রমন্যঃ | 

১৪ সর্গঃ। 

অনন্তর যমের সহকারী চিত্রগ্ুপ্ত দৃষ্টিগোচর হইলেন । ইনি 
কায়স্থ এবং উচ্চগুণযুক্ত। একজন (চিত্রণ্ুপ্ত) উর্ধে কপাল পঞ্রে 

মসাদ্দান করেন, অন্যজন (যম) মসীর উপর পত্র দিয়াছেন, অর্থাৎ 

নিজের মসীবর্ণ দেহের উপর কৃত্রিম আবরণ ধারণ করিয়াছেন । 

রামচরিতমৃ্। 

এ্রীতহাসিক শ্রীষুক্ত অক্ষয়কুমার মৈব্রেয় মহাশয় ১৩১৯-- 

চৈত্রের “সাহিত্যে” “বাম চরিতম্”__প্রণেতা গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর 
বিষয় আলোচন। করিয়াছেন। সেই আলোচনার সারমন্ম নিয়ে 

প্রদত্ত হইল । 

১৮৯৬ খুঃ অব সন্ধ্যাকর নন্দীর “বামচবিতম্” নামস্য কাব্য গ্রন্থ 

নেপালের রাঁজপুস্তকালয় হইতে এসিয়াটিক সোসাইটী পণ্ডিত 

পাঠাইয়া আনয়ন করেন । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রি মহাশয় 

১৯১০ খুঃ অন্যে বহু উদ্যমে গ্রন্থ মুদ্রত করিয়াছেন। ৮** শত 

বৎসর পূর্বে যেরূপ বঙ্গলিপি প্রচলিত ছিল? গ্রস্থখানি সেইরূপ 
অক্ষরে লিখিত। কবি গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যে মদনপাল দেবের 



৪৪ গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী । 

হুদীর্ঘ বাজ্যভোগকামনা বিজ্ঞাপিত করিয়া রচনাকাল স্থচিত 

করিয়াছেন। মদ্রনপাল দ্রেব ১৭শ বা শেষ পালনরপাল, সেন 

বংশের পূর্ববর্তা। 
কাব্যশেষে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন £__ 

বসুধাশিরো বরেক্্রীমগুলচুড়ামণিঃ কুলম্থানম্। 

শ্রীপৌণড বর্ধনপুর প্রতি বদ্ধঃ পুণ্যতূর্ব হত্বটুঃ ॥ 

তত্র বিদিতে বিচ্যোতিনি নন্দিবত্ুসস্তানে | 

সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধি গুঁণৌঘস্ত ॥ 
তস্ত তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণী রনর্ধগুণঃ। 

সান্ধি-শ্রীপদ] সম্তাবিতাতিধানতঃ প্রজাপতি ভাতঃ॥ 

নন্দিকুলকুমুদ্র কাননপূর্ণেন্দু নন্দনোহ ভবত্স্ত । 

শ্ীসন্ধ্যাকর নন্দা পিশুনাস্কন্দী সদানান্দী ॥ 

অথ্ধাৎ কবি নন্দিকুলের চন্দ্রন্বরূপ. সান্ষিবিগ্রাহক প্রজাপতি নন্দী 

তাহার পিতা, তিনি করণ (কায়স্থ) দ্রিগের অগ্রণী, পিনাকনন্দী তাহার 

পিতামহ । পৌন্দ্রবর্ধনপুরপ্রতিবদ্ধ পুণাভূমি বৃহদ্ঘটু তাহাদের 
কুলস্থান। সেই স্থান বস্ুধার শীর্ষ স্থানীর বরেন্দ্রীষগ্ুলের চুড়ামণি। 

শযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্র মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় িখিরা- 

ছেন যে সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র- 

ব্রাহ্মণকুলভূষণ মৈৰ্রেয় মহাশয় সন্ধাকরকে সজাতি বলিয়া 

“বাঙলার পুরাতত্ব ক্ষু্র” করিতে সম্মত হন নাই। বারেন্দ্রদেশে 

কায়স্থ নন্দীবংশ প্রসিদ্ধ। বিশেবতঃ করণ্যানামগ্রণী বলাতে তাহার 

কায়স্থ জাতিত্ব প্রমাণিত হইতেছে । মেত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন £-- 

“এক সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে “করণ” শব অপরিচিত 

ছিল না। “করণ” বর্ণসঙ্কর বলিরা উল্লিখিত থাকায় বারেন্দ্র 

কায়স্থগণ এখন “করণ? বলিতে অসন্মত। কিন্তু বর্ণসক্কর “করণ' 



সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয় । ৪৫ 

ব্যতীত আরও “করণ” আছে। * * “করণ' হইতে [ তত্র সাধু 

এই অর্থে ] করণ্য শব্দ হইতে পারে। সন্ধ্যাকরের কাব্যের টীকায় 
তৎকালবিদ্দিত অজয় নামক কোষফার হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত 

হইয়াছে । অজয়ের পূর্ণ নাম অজয় পাল। তাহার কোষের নাম 
“নানার্থ সংগ্রহ”, তাহা তারতবিধ্যাত। তাহাতে করণ শবের 

,নানার্থ এইরূপ উল্লিখিত আছে-__ 

“করণং করণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ধযু। 

কায়স্তে ব্রতবন্ধে চ নাট)গীত প্রভেদয়োঃ। 

পুমাঞ্, শৃদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্যতে |” 

বিশ্বপ্রকাশে, মেদিনীকোষে ও পরকালবত্তী অন্যান্ত নানার্কোষেও 

ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) ইহাতে দেখিতে পাওয়। যায় 

-_-“করণ” শব্দেকায়স্থকেও বুঝীইত, বর্ণসক্ধরকেও বুঝাইত 7; একই 

শবের তিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রচলিত ছিল? বর্ণসঙ্কর “করণ' অমরকোষের 

(১) করণ শবে মেদিনী। 
কায়স্থ্ে সাধনে ক্লীবং পুংসি শদ্রাবিশোঃ স্ৃতে। 

করণ শব্দে “শব্দরত্বাকর |” 

করণং সাধনে গাত্রে পুষান্ শুদ্রাবশোঃ স্থতে। 

যুদ্ধে কায়স্থভেদেহপি জ্ঞেয়ং করণ মান্ত্রয়াম.॥ 

অর্থাৎ “কায়স্থ' অর্থে “করণ শব্ধ ক্রীবলিঙ্গ, ঘর্ণসঙ্কর বৈশ্ঠশুদ্রা- 
পুক্র অর্থে পুংলিঙ্গ । শব্দরত্বাকরের মতে “কায়স্থ' অর্থে করণ শব্দ 

পুংলিঙ্গ ব। ক্লীবলিঙ্গ ছুইই হইতে পারে, বৈশ্ব-শৃপ্রাপুত্র অর্থে কেবল 

পুংলিঙ্গ হইবে। অতএব কায়স্থ “করণ' ও বৈশ্ব-শূত্রা্দাত “করণ? ষে 

এক নহে, প্রাচীন কোবশান্ত্র তাহার অখওনীয় প্রমাণ। 



৪৬ গোৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। 

শৃদ্রবর্গে উল্লিখিত। এতদ ব্যতীত আরও এক “করণের” পরিচয় প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। "করণ? মনুসংহিতায় [|১*। ১২] স্থপরিচিত। সে 

করণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় ।" * 

“সন্ধ্যাকর বরেন্দ্র নন্দী বংশের পূর্বপুরুষ হইলে কুলশাস্ত্গ্রন্থের কিছু 
অগতি হইবার কথা ।*% * তাহাতে যাহাদের কথা উল্লিখিত আছে 
তাহার পঞ্চ শুদ্র বলিয়াই উল্লিখিত। আদিশুর সশূদ্র ব্রাহ্মণ প্রেরণের 

জন্য বীরসিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন, _-বীরসিংহও দ্বিজান. পঞ্চগোত্রান্ 

সদারাদি ভূত্যান” প্রেরণ করিয়াছিলেন। [বঙ্গজ কুলাচার্ধ্য কাকার 

মতে] ব্রহ্মার পাদাকজ হইতে “ন্রবর্ণস্ত চ সেবকঃ” শুদ্র জন্মগ্রহণ করে। 

'তাহার পুত্র হাম, হাঁষের পুত্র প্রদীপ, তাহারই পুত্রের নাম লিপিকারক 

“কায়স্থ।” কারস্থ্ের তিন পুত্র ) তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র নাগ 

লোকে এবং চিত্রসেন পৃথিবীতে স্থান প্রাপ্ত হয়। ' চিত্রসেনের সাত 

পুত্র- বসু ঘোব; গুহ, মিত্রঃ দত্ত; করণ ওমৃত্যুঞ্জয় । করণ হইতে নাগ, 

নাথ ও দাস; মৃত্যুপ্ীয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ ভতৎপন্ন 
হইয়াছিল। * *” (২) 

(২) রামানন্দ কারকার আগ্নপুরাণের নামে এই উপাখ্যান প্রাক্ষপ্ত 
হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রমে উহাই আবকল উদ্ধত হইয়াছে । বল৷ 

বাহুল্য অগ্রিগুরাণে এরূপ কোন উক্তি নাই। শ্লোকগ্াল পাঠমানব্রেই 

বোধ হইবে যে উহা বঙ্গীয় কায়স্থ দিগকে “শূদ্র করিবার অভিসন্ধি 

যুলক। রাজা সার রাধাকান্ত দ্বেব বহাছুর ব্রাহ্মণ পাওত নিয়োগ 

করিয়া শব্কল্পত্রম লিথাইয়াছেন, তাহার। কায়স্থজাতি সম্বন্ধে যাহ] 

লিখিয়াছেন রাজা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। ফলতঃ শব্দ- 

কল্পদ্রম বিশেষ দায়ত্বজ্ঞানের সাহত লিখিত হয় নাই। সমুদয় 

ঘটক গ্রন্থেই ষে পঞ্চ কায়স্থকে শুদ্র বল হইয়াছে, এমন নহে। তাহ! 

পরে প্রদর্শিত হইবে। 



সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয় । ৪৭ 

“ইহার সহিত মন্ুসংহিতার মিল নাই। সে কালের কোবগ্রন্থে 
যাহ! সুপরিচিত ছিল, তাহারও মিল নাই । ইহ] এক পৃথক. শান্তর, 

বাজগলাদেশই ইহার জন্মস্তান, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অধঃপতন যুগই 
ইহার জন্মকাল। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালীর পুরাতন সমাজের 

ধ্রতিহাদিক তথালোচনার পথ ক্রমশঃ সঙ্ীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ; 

কুলশাস্ত্রপস্থিগণের বাদান্রুবাদে তাহ! বিলক্ষণ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে।” 

*রামচরিত” কাব্য হইলেও ইতিহাস ;-_-তাহা “ঘটনা পরি- 
স্ফুটরসে” স্ুপর্রিপক্ক। সে কথা স্মরণ করিলে সন্ধ্যাকর নন্দীকে 
বাঙ্গলার কবিকহ্লন বলিয়াই সমাদর করিতে ইচ্ছ! হয়। সন্ধযাকরের' 

আত্মপরিচয়ে আত্মপ্রশংসা আছে, কিন্তু তাহা অতুযুক্তি নহে । “কলিধুগ- 

রামায়ণ মিহ কবিরপি কলিকাল-বাল্সীকিঃ1” একপক্ষে রামচন্দ্রের 

সীত। উদ্ধার কাহনী” এবং অপরপক্ষে রামপাল দেবের “বরেক্দ্রী উদ্ধার 

কাহিনী” (৩) বিবৃত করিয়। একই শ্লোকের দুইটী অর্থে ছৃহটী বিভিন্ন 

বিষয়ের বর্ণনায়, সন্ধ্যাকর পদবিন্তাস কৌশলের পরিচয় প্রদান 

করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাহার ভাষায় তাহাকে যথার্থই বল! যাইতে 

পারে ৪ 

কাব্য কলাকুলনিলয়ে। গুণমণিমেরুর্ম নীধিনামীশঃ। 

সীম সাহিত্যবিদামশেষ ভাষাবিশারদঃ স কবিঃ॥ 

প্রায় ৯০০ শত বৎসর পুর্বে বারেন্দ্রকায়স্থকুলমণি সন্ধ্যাকর 
৮০ শশী শপ - _- শী 

(৩) দ্বিতীয় মহীপাল দেবকে কৈবর্তপতি দ্িব্বোক তাহার ভ্রাত! 

রূুদোক ও রুদোকের পুত্র ভীম নিহত করেন। তৎপর ভীম রাজা 

হন। রামপালদেব ভীমকে নিহত করিয়া “জনকভূর” উদ্ধারসাধন 

করেন। ইহাই “বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী ।” 



৪৮ বৈষ্ণব সাহিত্যে কায়স্থ। 

রামচরিতের ন্যায় উত্কষ্ট কাব্য রচন! করিয়া! “কলিকাল বাল্সীকি" 

এই গৌরব জনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বাঙলার 

কায়স্থ জাতির মান ও গৌরবের ইহ উত্তম নিদর্শন | 

ভ্রীচৈতন্য ভাগবত । 

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত চৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডে যম 

ও চিত্রগুপ্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। বৃন্দাবন দ্বাস ঠাকুর জাতিতে 

ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেকালের বৈষ্ণব সাধুগণ সকলেই নামাস্তে 
বিনয়স্ছচক দাস শব্ধ ব্যবহার করিতেন । 

প্রভুস্থানে নিত্য আইপে যম ধর্মরাজ। 

আপনে দেখিল প্রভূ চৈতন্তের কাজ ॥ 
চিন্তগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভূ যম। 

কিবা এ দুয়ের পাপ কিবা উপশম ॥ 

চিত্রগুপ্ত বলে শুন ধর্ম যমরাজ। 

এ বিফল পরিশ্রমে কিবা আর কাজ ॥ 

লক্ষেক কারস্থ যদি এক মাস পড়ি। 
তথাপি পাইতে অন্ত শাত্র হয় বড়ি ॥ 

র্ সঃ ৬৬ 

এছুয়ের (১) পাপ নিরন্তর দৃূতে কহে। 
লিখিতে কায়স্থ সব উত্পাত গণয়ে ॥ 

ঁ ্ গং ৮ 

কভুনাহি দেখে যম এমত মহিম।। 

পাতকী উদ্ধার যত এই তার সীম। ॥ (২) 

এ শিপ, 

(১) জগাই মাধাই। (২) মহাপাপী জগাই মাধাইকে মহাপ্রভু উদ্ধার 
করিলেন। 



সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয় । ৪৯ 

স্বভাববৈষ্ণব যম মৃত্তিমন্ত ধর্্ম। ভাগবত ধর্মের জানয়ে সব মর্ধ ॥ 

যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন । কৃষ্ণাবেশে দেহ পাশরিল। ততক্ষণ ॥ 
এ র্ স ক 

যমের ষতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম 

আনন্দে পরিয়। গড়ি যায়। 

চিত্রগুপ্ত মহা ভাগ. কৃষ্ণে বড় অনুরাগ, 

সালসাট পুরি পুরি ধায় ॥ 

গরুড়পুরাণ প্রেতকল্পের বচন মতে চিত্রপ্প্ত ব্যতীত আরও অনেক 

কায়স্থ ধর্মরাজপুরে প্রাণিগণের পাপপুণ্য দর্শন করেন। চৈতন্য 

ভাগবতের উক্তিও তদ্রপ | 

জ্রীচৈতন্য চরিতাম্ৃত । 

শ্রীল কুষ্খদাসকবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত চরিতামুতে কায়স্থকুল 

জাত শ্রীল রদুনাথ দ্রাস গোস্বামীর বিবয় এইরূপ উল্লিখিত আছে £__ 

মধ্যখণ্ড-াহরণ্য ও গোবধ্ধন ছুই সহোদর । 

সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ 

মহৈশ্ব্য্য যুক্ত ছু'হে বদান্ত ব্রহ্গণ্য । 

সদ্াচার সৎ্কুল ধান্মিক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীয়া বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়। 

অর্থ ভূমি গ্রাম দিয় করেন সহায় ॥ 

সেই গোবদ্ধনের পুত্র রঘূনাথ দাস। 

বাল্যকাল হেতে তিহে। বিষয়ে উদ্লাস ॥ ১৬ পরিচ্ছেদ । 

অন্ত খও-প্রতিদন রথুনাথে করয়ে ভতৎসন]। 

বাপ জেঠ! আন নহে পাইবে যাতনা ॥ 

মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে। 
৪০ 



৫৬ বৈষ্ব সাহিত্যে কায়স্থ । 

মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে॥ 

বিশেষ কায়স্থ বৃদ্ধে অন্তরে করে ডবর। 

মুখে তর্জে গঞ্জে মারিতে সভয় অন্তর ॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

“সপ্তগ্রাম মুলুকের তুরুক্ষ চৌধুরী” বঘুনাথকে আবদ্ধ করিয়া 
তাহার বাপ জেঠা গোবদ্ধন ও হিরণ্যকে আনির। দেওয়ার জন্য 

পীড়ন করিতেছেন । তীহাকে মারিতে আনিয়াও মারিতে পারিতে- 

ছেন না, বিশেষতঃ কারস্থ বুদ্ধিকে অন্তরে বড় ৬য় করিতেছেন । 

রঘুনাথ দাস গোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীর বাগান্ুুগা ভক্তির 
গুরু । তিনি চৈতন্তচরিতামূতে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অন্তেই 

লিখিয়াছেন ৪ শ্রীরপরঘুনাথ পদে যার আশ । 

চেতগ্ঠ চরিত।মুত কহে কষ্ণদাস ॥ 

আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ্ধে কাঁধরাজ গোস্বামী আবার 

বলিতেছেন ঃ--মহা প্রভূর যত লালা বাহির অপ্তব। 

ছুই ভাই তার (৩) মুখে শুনে নিরন্তর ॥ 

ভাহার সাধনরীতি শুনিতে চমত্কার । 

সেহ রঘুনাথ দাস প্রভূ ঘে আমার ॥ 

সেই দ্রিন আর নাই যে দিনে ধন্পের রাজ্যে ধার্মিকই বড় ছিল. 

তক্তির রাজ্যে ভক্তহ বড় ছিল; যে দ্রিনে ধর্মের যহিমায় বৈদ্ 

কায়স্তের শিষ্য হইতেন, কায়স্থ বৈগ্যের শিষ্য হইতেন, কত প্রঙ্গণতনয় 

কায়স্থ বৈদ্য সাধু মহাত্মগণের নিকট দীক্ষিত হইয়। কুতার্থ হহতেন। 

মহাপ্রভুর পার্খচর শ্রীল হরিহোড়ের বংশধরগণ বহুকাল যাবৎ গুরুতা 

ব্যবসায়ী ছিলেন। কায়স্ককুলপাবন নরোত্তম ঠাকুর মহা প্রভুর 

অবতার বলিয়। বৈষ্বপাহিত্যে ও বৈষুবসমাছে পরিজ্ঞাত। যে 
স্পা স্পাপাশপিপলা৮ শিপ শপ শা শিট শিট শিস ্পিস্পীপাপা পিপাসা? শী 

(৩) রূপ সনাতন। 



সাহিত্যে কায়স্থের পরিচয় । ৫১ 

সকল ব্রাহ্মণ তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন তাহাদের বংশধরগণ এখনও 

“নরোত্তম ঠ|কুরের পারবার' বলিয়। প্রসিদ্ধ মআাছেন। সান্ড়ার কায়স্থ 

গোস্বামীদিগের এবং সিংহরাগ] ও কাওয়ালি পাড়ার শ্রীল রামানন্দ 

বসু ঠাকুরের বংশধরগণেরও অনেক ব্রাঙ্গণ শিষ্য ছিল। তীহার। 

এখন কায়স্ক গুরু পরিত্যাগ করিয়। ব্রাহ্মণ গুরু অবলম্বন করিতেছেন। 

যাহারা "নরোত্তম ঠাকুরের পরিবার” বলিয়া এক সময়ে গৌরব বোধ 

করিতেন তাহার এখন কায়স্থশিষ্য বলিয়া সমাজে নিন্দিগ 

হইতেছেন। কায্নস্থদিগের উপনয়ন সংস্কার বিলুপ্ত না হইলে এরূপ 

অধঃপঙন কখনও হহতন]। 

এক্ষণ বৈষ্ণধ সাহিত্য হইতে আমরা কায়স্থের ক্ষত্রিয়তের প্রমাণ 

প্রদর্শন করিব। 

চৈতন্যচক্রোদয় । 

কবিকর্ণপূর টৈতন্তচন্দ্রোদয়ের নবম অষ্টকে লিখিয়াছেন ৪ 
“কেশব বন্থু নামা তদমাত্যেন কাথতম্-_শ্রত্রাণ শ্রীচৈতন্ত নাম 

কোহপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুবাং প্রযাতি, ত দ্দাদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ 

সঞ্চরন্তি |” 

মহাপ্রভু হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে তদানীন্তন গড়ের 

রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাঁওভুর চতুদ্দিকে 

অগণিত লোক । গোৌড়ের যুসলমান শাসনকর্তা লোকসমাগম দেখিয়া 
বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য কেশব বসুকে তাহার কারণ ছিজ্ঞাসা 

কাঁরলেন। কেশব বসু বলিলেন, শরত্রাণ! শ্রীচৈতন্ত নামক এক 

মহাপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে মথুরায় যাঁইতেছেন, তাহাকে 

দেখিবার জন্ত এ লোক সকল সঞ্চরণ করিতেছে । 



৫২ বেষঞ্ব সাহিত্যে কায়স্থ। 

চৈতন্য ভাগবত । 

বন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে এই ঘটন। সম্বন্ধে 

বলিতেছেন ঃ_--কেশব খানেরে রাজ। ডাকি আনাইয়।। 

জিজ্ঞাসয়ে রাজ বড় বিন্মস্ব হইয়া ॥ 

কহত কেশব খান কেমত তোমার । 

শ্রীকুষ্ণ চৈতন্ত বলি নাম বোল যার ॥ অন্তখণ্ড ৪ অঃ। 

চৈতন্য চরিতামুত। 
এই একই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া চৈতন্য চরিতামূতের মধ্যলীল, 

১ম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোম্বামি মহাশয় লিখিতেছেন -- 

গৌড়েশ্বর বন রাজ। প্রভাব শুনিয়।। 

কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়। ॥ 

বিনা দানে এত লোক যর পাছে হয়।' 

সেইত গে সাই ইহ জানিও নিশ্চয় ॥ 

কেশব ছত্রিয়ে রাজা বাঁঞ্ভা পুছিল। 

প্রভুর মহিম? ছত্রি উড়াইর৷ দ্রিল॥ 

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে 'কেশব বসু” “কেশব খান? ও 

'কেশব ছত্র' বল! হইয়াছে । খান, নবাব প্রদত্ত উপাধি। ছত্রি। 

ক্ষত্রিয় শব্দের অপত্রংশ । মহাপ্রভূর সময়েও যে বাঙ্গলা দেশে 

কায়স্থদদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! লোকে জানিত তছিষয়ে হহ। প্রমাণ । 

বহুদিন হইল শ্রীল অতুলকৃষ্ণচ গোস্বামী বৈষ্ণবসাহিত্যের এই 

সকল বাক্য অবলম্বনে কায়স্তের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়। “আনন্দ বাজারে' 

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 

পরাগলী মহাভারত। 

চট্টগ্রামে যাহ! পরাগলী মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ তাহ। 



সাহিত্যে কারস্থের পরিচয়। ৫৩ 

“শ্রীশ্রহোসেন সাহা পঞ্চগৌড়নাথ” এর 'লঙ্কর” বা “সেনাপতি” 

পরাগল খাঁন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবির দ্বারা লিখাইয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র তট্টাচার্ধা বি্যাবিনোদ এই পুস্তকের প্রায় দেড়শত 

বৎসরের পুরাতন একখান! হস্তলিপি চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের 

ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে পরাগল খাঁর 

পরিচয় কিরূপ লিখিত আছে তাহা তিনি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যার, শৈলেশচন্ত্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতবগ্নকে 

দেখাইয়াছিলেন। ১৩২০ সনের জোষ্টের কারস্থ পত্রিকার এ বিষয়ে বিষ্যা- 

বিনোদ মহাশয়ের এক প্রবন্ধ প্রকাশত হইয়াছে । এই প্রবন্ধে তিনি 

লিখিয়াছেন__"প্রদর্শিত মহাতারতখানির ৯* পাতায় লিখিত আছে £ 

কুদ্রবংশ রত্বাকর, তাতে জন্ম সুধাকর, 

লঙ্কর পরাগল খান। 

পয়ার প্রবন্ধ স্বরে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে. 

বিরচিল তারত বাথান ॥ 

অর্থাৎ রুদ্রবংশরূপ রত্বাকরে পরাগলরপ স্ুধাকরের জন্ম হইয়াছে । 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! যায় পরাগল খান রুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

রুদ্র কায়স্থের একটা উপাধি। এই উপাধি অন্য কোন জাতিতে দুষ্ট 

হয় না। চট্টগ্রামেও এক সময়ে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ বিশেষ প্রতিপত্তি- 

শালী ছিলেন। এই বংশের ভরত রুদ্র রাজা বলিয়া এসিদ্ধি আছে। 

অগ্যাপি চক্রশালায় রুদ্রবংশের বিস্তর কীত্িকলাপের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। 
পরাগল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না বলা যায় ন!। 

* * ' পরাগল শব্ধ মুসলমান ভাব অপেক্ষা! হিন্দু ভাবই বেশী প্রকাশ 

করে বলিয়। বোধ হয়। শবটী অনেকট] সংস্কৃত তাবাপন্ন দেখায়। * * 

আরো একটা বিন্ময়ের কথ এই প্রদর্শনীয় পুথির ১*১ পাভায় 

একটি সংস্কৃতের অনুকরণে শ্লোক লিখিত হইয়াছে, তাহা ষথাদৃষ্ট তথ! 



৫৪ কায়স্থ ক্ষত্রিযবর্ণ। 

লিখিত হইল ঃ--“দাতাকর্ণগুণান্বিত রুতিমতিসউগাঁতি বিদ্ভাপতি 

নানাবাক্যবিলাসতি সিদ্ধান্তবাচস্পতি নিতাং ধর্শস্ুমতি জিতেক্দ্রিয় তথি 

কন্ম শুভগতি থান শ্রীপরাগল সজীবতি ক্ষব্রিফসেনাপতিঃ | সভাপর্ব 

সাঙ্গ 1” শ্লোকটাতে ব্যাকরণ ও ছন্দ রক্ষিত হয় নাই । এই দাতাকর্ণ 

গুণান্বিত, সিদ্ধান্ত বাচস্পতি. জিতেন্দ্িয় নিত্যকর্্ম বিষঘে আসক্তি শূন্য 

খান শ্রীপরাগলকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্ট বুঝ] যায় ন1 কি ? লম্কর না 

বাঁলয়া কবি এখানে তাহাকে সেনাপতি বলিয়াছেন । খাঁন শাহার 

রাজদভ উপাধি এই টুর বুঝাইবার জগ্। নামের পুর্বে খান শব্দ 

বাবহার করিয়াছেন, এইটা তাহার জাতিগত উপাধি নতে। এইউক্ষণ 

দঢ ভার সহিত বলা যাইতে পাবে তিনি জাতিতে হিন্দ, তাহার নৌোলিক 

পাধি রুদ্র, তবেই ক্যায়স্থ বংণাষ্ধ ছিলেন। আবারু কায়গগণ চিন্কালই 

ক্ষত্রর়। কবীন্দ্র যে সমরে মহাভারত বচন! করেন, অর্থাৎ হোসেন 

সাহার শাসন সময়েও কুদ্রবংণাঘ কাযস্থ ক্ষত্রিয় পলিয়। বর্ণিত হইয়াছে ।” 

রা 

দেববংশম্ । 

“শাশ্বভী? পজে “দেববংশম্” নামক প্রাচান প্ুখির আলোচনা 

চলিতেছে । এই পুস্তক হইতে জান যায় যে হরিদ্বার হহতে আগত 

"ক্ষত্রণকারস্থা দ্বিগাঃ ক্ষত্রিরকুলসন্তবাঁ” দেবণংগারগণ কর্ণন্থণে, পা 

নগনে এবং চন্দ্রদ্ধাপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং শাগ্ডিল্য, মৌদগলা. 

বাত, পরাশর- ভরদ্বাজ, ঘ্তকোধষিক ও আলম্যান এই সগুগোত্রে 

শবভক্ত ছিলেন । স্ুরদেবের পুত্র দনুজারি দেব লক্ষ্ণসেনের আত্মীয় 

€ সুহৃদ ছিলেন । তিনি বরেন্দ্র গৌড়রাজ্যভুক্ত করেন এবং পরে 

ববনের সহিত বহুকাল যুদ্ধ কবেন। এই পুথি বনু এঁতিহাসিক তথ্যে 

পুর্ণ এবং বঙ্গীর কায়স্থের পত্রিয়সত্ের বিশিষ্ট প্রমাণ । আমপ। পরে 

ইহার আলোচন। করিব। 



বিদ্ভানাগরের উক্তি । 
১৮৫০ কি ৫১ সনে ছুইটী কায়স্থ বালক সংস্কৃতকলেজে পাঁড়তে 

যায়। কিন্তু অধ্যাপকগণ পরামর্শ করিলেন যে তাহাদিগকে ভন্তি 

করা হইবে না। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মহাশঘ এই অবিচারে নিতান্ত ব্যথিত হন। শিক্ষাবিভাগের তদানী- 

স্তন কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি -৮৫১ খু অব্দের ২০ মার্চ, না ১২৫৮ 

সনের ৮ চৈত্র, এ ধরে |এপোটট করেন। শ্রীযুক্ত বিহারালাল 

সএকার প্রশীত বিগ্ভাসাগরের জীপনচপ্রিত ১৮ অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর 

মহাশরের বিপোটের অন্ুধাদ যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে নিয়ে তাখ। 

উদ্ধৃত হইল £_ 

যখন বেছ্য কলেছে পাঁড়তে পারে, তখন কারস্থ পারিনে ন 

কেন? বেদ শদ্রজাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাজী 

৬ রাধাকান্তদেবের জামাতা হিন্দুস্কুলের ছাঞ্জ অমৃতলাল [মত্র সংস্কৃত 

কলেজে পড়িবার অধিকাধ পাইয়াছে. তখন অঙ্ঠান্ত কায়স্থ পড়িতে 

পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষাত্ররঃ আন্কুলের রাঞা রাজনারায়ণ বাহ! 

ছুর তাহ] প্রমাণ কারিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুন। বাঙ্গ 

লার সন্থান্ত জাতি । আপাততঃ কারগ্ছদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়' 

উচিত ।” 

মহ1!পগ্ডিত অদ্বিতীরচরিতর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমহের 

মূল্য কত অধিক তাহ। বিশেষ করিয়া বল! নিষ্প্রয়োন, তিনি 

অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না; কাহারও অনুরোধে জ্ঞান বিশ্বাসের 

বিরুদ্ধ কথা! বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কায়স্থ ক্ষব্রিয়বর্ণ 

বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 



স্বামী বিবেকানন্দের কথা । 
চিকাগো ধর্মমহাসভায় বেদান্তধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন 

করিয়া, হিন্দুধন্দ ও হিন্দুজাতির মান ও গৌরব জগতের দৃষ্টিতে শত 

গুণ বৃদ্ধিকরিয়া, স্বীয় অসীম জ্ঞান ও প্রতিভায় সকলকে বিযোহিত 

করিয়। স্বামীঙ্জি যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, যখন তাহার 

যশোছুন্দুভি সমগ্র ধরায় ধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন কলম্বো! হইতে 

দ্াক্ষিণাত্যের নগরে নগরে সনাতন ধন্মের মহীয়সী বাণী প্রচার 

কক্ষ তিনি মান্দ্রাজ নগরে উপনীত হইলেন, তখন তাহার স্বদে- 

শের-_ বঙদেশের- কোন কোন সংবাদপত্রে তাহাকে শূদ্র বলিয়া, 

সন্নযাসে অনধিকারী বলিয়া, গালি দিতে লাগিল। তিনি মান্দ্রাজের 

এক বক্তৃতায় এই অতিযোশের একটা উত্তর দিয়াছিলেন । তিনি 

বলিয়াছিলেন 8 

“আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে-_তীহারা 

বলিতেছেন_ আমি শূদ্র;ঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন- শদ্রের 

সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই-_ 

যদি তোমরা তোমাদের প্ূরাণ বিশ্বীসকর, তবে জানিও. আমি 

সেই মহাপুরুবের বংশধর, যাহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ_ যমায় ধর্ম- 

রাজায় চিত্রগুপ্তায় বে নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুম্পাগ্লি 

প্রদ্ধান করেন. আর যাহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় । এই বাঙ্গালী 

সংস্কারকগণ জানয়৷ রাখুন, আমার জাতি অন্ঠান্ত নানা উপায়ে 

ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধাঁরয়৷ ভারতের অর্ধাংশ 

শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়৷ যায় তবে 

তারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল 

বাঙ্গাল দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, 



বিবেকানন্দের কথা। ৫৭ 

সর্বশ্রেষ্ঠ কবি. সর্বশ্রে্ঠী এঁতিহাসিক, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্বতত্ববিৎ 

ও সন্বশ্রেষ্ঠ ধর্শপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে । আমার 

জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্ু 
দয় হইয়াছে । উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা 

উচিত ছিল-_তীাহার জান। উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 

তিনবর্ণেরই সন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ব্রৈবর্ণিকেরই বেদে 

সমান অধিকার । এসব কথ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইল বলিয়াই 

বলিলাম। আমাকে শৃদ্র বলিলে বাস্তবিক আমার কোন দুঃখ নাই । 

আমার পুক্ধ পুরুষগণ দরিদ্রগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন 

ইহ তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধস্বরূপ হইবে । যদি আমি অতি 

নীচ চগ্ডাাল হইতাম, তাহাহইলে আমার আরও অধিক আনন্দ 

হঈত ; কারণ, আমি ধাহার শিষ্য তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 

হইয়াও * * নিজের মাথার বড় বড় চুল দিয় এক নীচ জাতির পাই 

খান। পরিস্কার করিতেন । এই করিয়া তিনি আপনাকে সকলের 

দ্বাস করিয়াছিলেন । আমি তাহার শ্রীচর্ণ মস্তকে ধারণকবিয়! আছি, 

এবং তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিব।” ভারতে বিবেকানন্দ | 

উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে স্বামী সত্যকয স্বামী বিবেকানন্দের 

“পত্রাবলী, প্রথম ভাগ” প্রকাশ করিয়াছেন । ১৮৯৩ খুষ্ঠাবের ২৪শে 

মে স্বামী বিবেকানন্দ কোন কারস্থ শিল্কাকে যে পত্র লেখেন 

তাহা হইতে কতিপয় ছত্র উদ্ধত হইল £-_ 

"নিত্য যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও । তুমি দাসী কেন লিখিয়াছ? 
বৈগ্ত ও শৃদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও 

দেবী লিখিবে। * * আপন আপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির 

নামের শেষভাগ বল। উচিত. এই প্রাচীন বৈদ্দিক প্রথা, যথা 

অমুক মিত্র ইত্যাদি ।” 



৫৮ পর্ডিতগণের ব্যবস্থা । 

বর্তমানযুগের খষি, নিখিলশাস্ত্রজ্ঞানশুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ 

স্বাযা অচঞ্চল গন্তার স্বরে বলিয়াছেন_১। চিত্রগুপ্তসম্তান 

কারস্ক ক্ষত্রিয়বর্ণ ২। বেণপাঠ ও সন্াসে তাহার পৃণ অধি- 

কার, ৩। দ্রাস, দাপী উপনাম তাহার ব্যবহার্য নহে; কায়স্থের 

নামান্তে দেবশব ব্যখহাধ্য ; কায়গ্ককন্তাগণ দেবা শব্দ অথবা 

বৈদিক প্রথামতে পতিকুলের বঞ%ু মিত্রা্দ নাম ব্যবহার করিবেন। 

স্বামীজির এই উক্তি হইতেই শিঁক্ষত জনগণের সকল সংশয় ছিন্ন 

হও! উচিত। বর্তমানে বঙ্গার কায়স্থসমাজে ডপনযষুন সংস্কার ও 

ক্ষাব্রর়োচিত অন্যান্য আচার প্রব্ভ7নের যে চেষ্টা হইতেছে স্বামী 

[ববেকানন্দ তাহার প্রয়েজনীয় ৩] 'খশেষভাবে অন্গভব করিয়াছিলেন. 

কিন্তু সন্্যাসধন্মী বাঁলয়াই একায্যে ব্রতী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব 

হঘ নাত। 

পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা । 

প্রথম ব্যবস্থা । 

মৃহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী প্রমুখ কাণা, দ্রাবিড় ও বাঙ্গলার 

৯৫ জন পগ্ডিত ৯৯৩০ সংবতে বা ৯২৭৯ বর্াব্দে কাশীর প্রা বিবাক 

(বিচারক ) শিহারালাল কর্তৃক জিজ্ঞ।সিত হইয়া বনু শাক্্রপ্রমাণ 

সম্বলিত সুদীর্ঘ ব্যবস্থা প্রদান কারঘ।ছিলেন। এই ব্যবস্থা ১৯৩০ 

সংবতে কাশীর মেডিক্যাল হল প্রেসে এবং বঙ্গদেশীয় কারস্থ সভার 

১৩০৯--১৯ সনের কাধ্যবিবরণাতে মুদ্রিত হইয়াছে । 

"অথ কারস্থপদেন ব্যবহ্রিয়মাণানাং বিবিধানাং জনানাং মূল 

পুরুষাঃ কিং জাতীয়াঃ শান্ত্রতঃ সিদ্ধন্তীতি প্রশ্নে । 



পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা | ৫৯ 

উত্তরম্। 
কায়সথপদং হিন তাবৎ সব্বেষাং কায়স্কপদব্যবহার্ধযাণামেক 

বূপেণ বোধনে ক্ষমং কিন্ত চিত্রগুপ্তসন্ততৌ চন্দ্রসেনসন্তভেই চ 
'মাত্ররত্বপ্যাপ্যজাতিবিশেষপুরক্কাবেণ প্রবর্তমানং তয়োরেব মুখ্যয | 

অগ্জেবু সঙ্করজাতীমেফু তু কায়স্পদপ্রবৃত্তিনি মিন্তঘট কপাটিবাঁজ 

গণিতাদ বৃতি সাধন্ম্েন প্রবর্তমানং গৌণম.! 

অর্থাৎ কাযস্থণব্দেঃ কারস্ক নম ব্যবহার করে যত লোক তাহাদের 

সকলকেই একাকারে বুঝাইবে, এমন নহে। কায়স্থ শবে ক্ষত্রিয় 

বর্ণান্তর্ণত চিত্রগুপ্তসপ্ততি ও চন্দ্রসেনসন্তাতিকে নুখারূপে বুঝার, 

এতাছিগ্ন অগ্ভ সঙ্কর জাতি দগের মধে) যাহারা কারস্থ নাম লাভে 

উতস্ত্রক হইয়া ঘটকপাটাবাজগণিতাদ বৃত্তি অবলম্বন পুব্বক 

কায়স্ত নামে পরিচয় দের. তাহাদিগকে গৌণঙাবে বুঝার! , * এই 

ব্যবস্থার প্রথমে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের করটা বচন উদ্ধত হইয়াছে। 

হাহার মন্ম এহ যে মাগুপ্য মুন তাহার অন্প অপরাধ চিত্রগুপ্তের 

লেখায় বহুভবীরূত হইয়াছে সন্দেহ করিয়া তাহাকে এই বলিয়া 

আভশাপ করেন--হে লেখক, তুমি ধন্মচ্যুত হই! শীঘ্র পাপীয়ান, 

হও। হহাতে মহাবল চিত্রগুপ্ত প্রব্যথিত হইব। মাগব্য খবির 

শপাসন। করিলেন । মাগুব্য সন্ত হইয়া ষাহ। বলিলেন, তন্মধ্যে এই 

কথাটি দ্রষ্টব্য 5 'দ্বঞ্গাতীনাং থা দানং যক্জনাধ্যযনং তথা। 

বৈশ্ঠাছুচ্চ তু ভথ্বত্তি ব্রাঙ্গণক্ষপ্রিয়াদধঃ ॥ 

অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত শন্তানের দ্বিঙ্ঞাতর কর্তব্য দান, যজ্ঞ ও বেদ 

পাঠে অধিকার থাকিল, কিন্তু তাহার বৃত্তি ব্রাঙ্গণ ক্ষতিয়ের বৃত্তি হইতে 

নিম্ন এবং বৈশ্তের বৃত্তি হইতে উচ্চ নির্দিষ্ট হইল । 

তৎপর পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের বচন উদ্ধৃত হইরাছে। তাহাতে 

বাচস্পত্যধ্বত বচনের সহিত প্রথম টারিছত্রে এই পাঠান্তর দৃষ্টহয়ঃ 



৬০ পিতগণের ব্যবস্থা । 

সষ্ট্যাদৌ সদসৎ কন্ম জ্প্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ | 
ক্ষণং ধ্যানস্থিত স্তস্ত সব্বকায়াদ্িনির্গতঃ ॥ 

দিব্যরূপঃ পুমান হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী । 

দধান শ্চিত্ররূপেণ রক্ষিতে। দৈবতৈ হৃদ্ি। 

চিত্রগুপ্ত হতি খ্যাতে। ধন্মরাজসমীপতঃ ॥ 

এতদ্বাতীত “দ্রেবাগ্ৰোঃ স্থলে 'দেবাগ্রো' পাঠ ধৃত হইয়াছে । 

সব্বশেষ অহল্যাকামধেগ্রুর নবমব্সধৃত ভবিষ্ঠপুরাণান্তর্ণত 

কাত্তিকশুক্লুদ্বিতীয়াব্রতকথা সন্দমভ সবিস্তার উদ্ধত হইয়াছে। 

ব্যবস্থাদর্পণে এই সন্দর্ভ যমসংহিতার বচন বলিয়৷ উদ্ধত হইয়াছে । 

ধর্মশম্মার কন্ঠ ইরাবতীর চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ সন্ধন্ধে পগ্ডিতগণ 

এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেনঃ_ 

'অব্র ধন্মশন্মকন্যাং চিত্রগ্ুপ্তে! বিবাহ তস্যাং পুত্রান্ জনয়ামাসেতি 

স্পষ্টম.। তত্র শর্খান্তপদ্রপ্রয়োগেন তন্য ব্রাঙ্গণত্বাবগত্যা তৎকন্ঠা 

সন্ততে ব্রশহ্গণত্বস্ত সম্ভাবয়িতুং শক্যত্বাদিতি চেদত্রোচ্যতে প্রদর্শিত 

প্রমাণকদন্বেন তেষাং ক্ষত্রিয়ন্সিদ্ধ্যা ধন্মশন্মণ! ক্ষত্রিয়ায়া উড়াষাঃ 

কন্ঠেরাবতীতি কল্পনাৎ। অসবর্ণ বিবাহস্তাপি যুগান্তবীয় ধন্মতাধাঃ 

স্বত্যাদিসিদ্বত্বাৎ।” * ক ্ ্ 

ইথংচ মুখ্যকায়স্থপদব্যবহার্্যাণাং চৈত্রগুপ্তানাং চান্দ্রসেনানাঞ্চ 

মূলপুকুষাঃ ক্ষত্রিয়া এবেতি সিদ্ধমূ। ইতি শম.। 

স্বমুলঞাতিজিজ্ঞাস্থ নানাবিদ্ভাবিশারদঃ। 

বিহারীলাল নামাসে প্রাড়বিবাকপদেস্থিতঃ ॥ 

নভোহগ্ি নন্দ চন্দ্রাবে দ্বাদগ্াং শ্রাবণেহসিতে। 

কাশীস্থমান্থবিদ্দূভ্যোহলেভি জিজ্ঞাসিতোত্তরম.॥ 

॥ ইতি ১৯৩০ শ্রাবণ বাদ সোমে ॥ 



পগ্ডিতগণের ব্যবস্থা । ৬১ 

এই ব্যবস্থায় ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের নাম £__ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রী বাপুদেব শান্ত্রী। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্ত্র শিরোমণি । 

পণ্ডিত শ্রীঅন্বিকাদত্ত ব্যাস। সখারাম ভট্ট। উৈরবদত্ত। 

অনন্ত তট শন্দী । ভিকুজি পন্ত। রাজারাম শান্ত্রী। নারায়ণ তট্র। 

ঢুপ্ঠীরাজ ধন্দীধিকারী। বামনাচার্ধ্য। ব্রামচন্ত্র শাল্ত্রী। বিভব- 

রাম। বালকুঞ্জ শান্ত্রী। নরসিংহ শাস্ত্রী মানবল্লী। নারায়ণ শাস্ত্রী। 

গণেশ শাস্থী শ্োতি। বালা শান্ত্রী আচার্য । পুরুষোত্তম শান্ত্রী। 
গঙ্গাধর শান্ত্রী। রাজারাম শাল্ত্রী । রাজারাম মোহদল ম্মার্। ধোও 

শাস্্া। নানা শান্্রী। ঢুণ্টীরাজ দীক্ষিত চিতলে। কেশব শর্মা 

মরাঠা। রামরুঞ্চ শান্ত্ী পউবর্ধন। দামোদর শান্ত্ী। বিশ্বনাথ 

শাস্ত্রী । রক্ষপাল। বলদেব শাত্রী। গোবিন্দ আচাধ্য। বিশ্বনাথ 

অগ্থিহোত্রী। সিদ্ধেশ্বর জ্যোতিব্বিদ। ভৈয়া শান্ত্রী। যদনমোহন 

শিরোধণি। মধুস্দন গ্ায়বাগীশ। কাশীনাথ পব্বতীয়। হরির 

ব্যাস। যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী মহাবল। বাল শাস্ত্রী রাণাডে। লক্ষমীনাথ 

দ্রাবিড় । বৈদ্যনাথ দীক্ষিত চতুধর। তারাচরণ তর্করত্ব। শীতল 

প্রসাদ ত্রপাঈগী। স্বামী রামমিশ্ শান্ত্রী। যাগেশ শন্মা। লক্ষণ 

জ্োতিন্বি্দ। বস্তিরাম দ্বিবেদা। জবাহীর ত্রিপাঠী। আনন্দ 

চন্দ্র সাব্বভৌম। রামমনোরথ দ্বিবেদী । শিবরাম শাস্ত্রী। রাজাজি 

জ্যোষী। রামযশন শাস্ত্রী । 

বাহুল্যভয়ে আরও ৪* জনের নাম অনুক্ত রহিল । 

দ্বিতীয় ব্যবস্থা । 
বাঙ্গলার চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সব্ধশ্রেষ্ঠ 

পুত গণের ব্যবস্থা ৫ 

*চিত্রপ্ুপ্তবংশজাতানাং কায়স্তানাং মুলপুরুষস্ত ক্ষত্রিয়ত্বেন 



৬২ পগ্ডিতগণের ব্যবস্থা । 

ক্ষাব্রয়সগ্তানত্বেইপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদি ক্রিথা 

লোঁপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্িযত্ব মিতি বিদ্ষাম্পরা মর্শঃ 1” 

স্বাক্ষর । মহামহোপাধ্যায়__ শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ( নবদ্বীপ ) 

শ্রীকষ্ণনাথ ন্ঠায়পঞ্চানন ( পুক্বস্থলী ), শ্রীশিবচন্দ্র সাপ্বতৌম 

(ভাট পাড়া). শ্রাচন্দ্রকান্ত তর্কালক্কার ( কলিকাতা , শ্রীগোবিন্দ 

শাস্ত্রী (সংস্কত কলেজ), শ্রীকামাখানাথ তর্কবাগীশ (&)। 

পণ্ডিত-_শ্রীপ্রমথনাথ তকভূষণ ( এ), শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ব (ভাটপাড়া ) 

শ্ীন্দ্রশেখর চুড়ামণি ( কলিকাতা )১, শ্রাভৃতনাথ স্বতিক% (এ) 
শ্রীচণ্ডীচরণ স্বতিভূষণ (এ). শ্রীশাশভূষণ তর্কবতত (এ), শ্রাকেদার 
নাথ শিরোমাণ (নবদ্বীপ ). আসতিকঞ্ বাচম্পতি (ক), আ্ীমন্থু- 
কুলচন্দ্র স্বৃতিতার্থ (ঞ&ঁ), শ্রীশিবনাথ সাব্বতৌম (এ). শ্রীনুসিংহ 

দাস স্বৃতিভূষণ : বাশবেড়ে ) ) 

তৃতীয় ব্যবস্থা । 
বহুপুরুষ যাবৎ উপনবনসংস্কার লোপ হহয়া থাকিলেও প্রারশ্চিত্ত 

করির। পুনরায় উপবীত গ্রহণ করা যাহতে পারে । এ বিষয়ে ১৯৫৯ 

সংবতে (১৩০৯ সনে) কাশা, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানেব ৬৬ জন 

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তাহ] উদ্ধৃত হইল । 

'“যে শান্ত্রসিদ্ধসংস্কার। জন্মন! ব্রাঙ্গনাঃ ক্ষত্রিয়া বৈগ্াা বা সুচিবুকাল 

পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্য হামুপাগতাঃ শান্ত্রোক্তং প্রায়শ্চিত্ত মনুষ্ঠার 

উপনরনাদিকং কুর্া, সামাজিকং চাচারঞ্ গৃত্বাযুস্তাহতে তথা শান্ত্রতঃ 

কর্ভং পারযবস্তি নবেতি প্রপ্নে। 

সর্বধা কর্তং পারয়স্তী ত্যুত্তরম.। * * হ্রত্যক্ষরানুপ্র।ণিতস্ত 

মদনরত্রাদ্দি নিবন্ধকারৈঃ সুব্যাখ্যাতস্ত এবংবিধ ব্রাত্যসংস্কারস্য ন 

কিঞ্চিত্বাধকমস্তীতি স্ধিয়ঃ পরামৃশন্তি। ইতি বৈশাখ কুষ্চতুর্থ্যাং 

শনৌ বৈক্রমান্ে ১৯৫৯1 



পণ্ডিতগণের ব্যবস্থ1। ৬৩ 

স্বাক্ষর । কাণী-_মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্জ শিরোমদণি। 

মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী। মহামহোপাধ্যায় স্বামী 

রামমিশ্র শান্্ী। পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ বেদাস্তী। শ্রীলক্মণ ভু। 

দ্বারকাদত্ত ব্যাস। কুবেরপতি শন্মী। রঘুবর ত্রিবেদী। প্রিয়নাথ 

তত্বরত্ব । মহাদেব স্মৃতিতীর্থ। হাবানচন্ত্র ম্ায়রত্ব। পীতাস্বর 

বিষ্যাতুষণ।  শ্রীরুঞ্দন্ত ঝা। ভাগবতাচারধ্য স্বামী । মহিমাদত 

পাঠক (সাঙ্গবেদাধ্যাপক )। জ্যোতিন্দিদ শঙ্করদত্ত শর্মা । মন্্যুলাল 

কন্মকাতী। শ্ীগৌরীদও শন্মা (কাশীর রাজপণ্ডিত )। দ্রাবিড় --শ্রীলক্্ণ 

শান্ত্রী। শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী ।কাঞ্চি_ শ্রীতেরুবেঙ্কটাচার্ধ্য । নবদ্ধাপ---শ্রীজয় 

নারায়ণ তর্করত্ব (অধ্যাপক )। দ্বারবঙ্গ__শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী অধ্যা- 

পক। শ্রীচন্দ্রনাথ বা। বর্ধমান--শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশ (রাজ 

চতুপ্পাগী )। শ্রীধরণীধর স্বৃতিতীর্থ। শ্রীআগ্যাচরণ ন্ঠায়বত্ব । বুন্দী-_ 

প্রীগঙ্গাসহায় শর্শী (মহারাজের সভাপগ্ডিত)। শ্রীহরিদাস ব্যাস। 

জন্তু-_-আীঅনন্তরাম শন্ম। ( দর্শনাধ্যাপক )। আরও বহুনাম অনুক্ত 

বুহিল। 
চতুর্থ ব্যবস্থা। 

১৩৯৯ সনে শ্রীযুক্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ ( পৃড়ো), চ্ীচরণ 

তর্কবাগীশ ( কলসকাঠী ). কষ্জদাস বেদান্তবাগীশ (টাদশী ), প্রসন্নকুমার 

তর্কনিধি (বিক্রমপুর )? মণীন্দ্রনাথ কাবাসাংখ্যতীর্থ (সৈদপুর, টাক), 

কেদারেশ্বর স্বৃতিতীর্থ (ফরিদপুর), নীলকণ স্মতিবত্র (অগ্রদ্বীপ),চণ্তীচরণ 

স্বৃতিভূুষণ ( কলিকা'ত1), বামকুষ্ণ তর্করত্ব (কোটািপাড়), প্রমুখ 

প্রায় শত সংখ্যক বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাঙ্গলার কায়স্থগণের 

ক্ষত্রিয়ত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণের অধিকার 

সম্বন্ধে এক বিভৃত ব্যবস্থ। প্রদান করেন । তাহাদের ব্যবস্থা এই 

শীন্তঃ কায়স্থনামধেয়স্ত চিত্রগুপ্তশ্য ক্ষত্রিয়ত্বে সিদ্ধে তদ্বংশ- 



৬৪ পডতগণের ব্যবস্থা । 

পরম্পরাজাততয়া সদাচারসম্পন্নানাং তৎসন্ততীনাং কায়স্থানাং 

ক্ষত্রিয়ত্বং ক্ষত্রোচিতসংস্কারাহ্ত্বঞ্চ নিরাবাধমেব। পরক্ত তচ্চিত্রগুপ্ত 

বংশীয়ানাং অস্বদেশীয়ানাং উপনয়নাত্মক সংস্কা রন্মরণূর হিতপিত্রাদ্যুর্ধ 
তনানাং অন্ুপনীতানাং কায়স্থবর্গীণাং ব্রাত্যতোপপাতক বৃদ্ধযন্থু- 

পাতকতুল্য পাপক্ষয়ার্থিনাং দ্বাদশবাধিক ব্রতাগ্ঠাচরণাশক্তো৷ গোশত 

দক্ষিণকাশীত্যুকতর শতধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্ত মাঢ্ামধ্যদরিদ্রাণাং 

ভাগহারেণ করণীয়মিতি তদন্তরং যজ্ঞোপবাঁতাদিতিঃ সংস্কারঃ কর্তব্য 

ইতি । উপনীতৈতৎ ক্ষত্রিয়াণাং তৎসস্ততীনাঞ্চ ক্ষত্রিয়-বদশৌচাগ্যা- 

চরণং :তষান্ত সম্পূর্ণাশৌচং দ্বাদশাহ ইতি খগ্ডাশোচন্ত বড়াত্রমিতি 

বিছ্ষাং পরামর্শঃ 1৮ 
পিতগণ এই ব্যবস্থার সমর্থক বারমিক্লোদয়, শুক্রনীতি. বিজ্ঞান 

তন্ব, কমলাকরভট্টধৃত বৃহদ্ত্রক্ষধণ্ড, গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ 

ও স্বন্দপুরাণ হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন এবং স্মার্তরঘু- 
নন্দনের কলিতে ক্ষত্রিয়বৈষ্তের শদ্রত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক উক্তির 

প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৎপর পুনরায় উপবীত গ্রহণের অধিকার 

সম্বন্ধে বহু যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 

পঞ্চম ব্যবস্থ। | 

তিনপুরুষের অধিক অনুপনীত থাকিলে আর উপনয্বন হইতে 

পারে না বলিয় যাহারা আপত্তি উথাপন করিরাছেন তাহাদের 

তর্ক খণ্ডন করিয়া ১৩১১ সনের ৯ পৌব তারিখে সংস্কত কলেজের 

অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং প্রমথনাথ 

তর্কভূষণ এক ব্যবস্থা প্রদান করেন। বাছুল্যবোধে তাহ এস্কলে 

উদ্ধত হইল না। এই পুস্তকের “প্রায়শ্চিত্ত” অধ্যায়ে বিরুদ্ধ তর্ক 

খগ্ডিত হইয়াছে । বঙ্গদেশীয় কায়স্থসতার ১৩০৯-১১ সনের কাধ্য 

বিবরণীতে এই €টী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উদ্ধত হইয়াছে। 



অশোচ তত্। 
যে দেশে ষে রীতি প্রচলিত হয় তাহাই ক্রমে অখগুনীয় শান্ত্রবিধান 

বলিয়! সে দেশের লোকের ধারণ জন্মে । বাঙগল। দেশে জন্ম ও মরণে 

ব্রাহ্মণ জাত দশ দিন অশোৌচ পালন করেন, আর প্রায় সকল জাতিই 
৩০ দিন অশোৌচ পালন করেন। উড়িস্তাতে ব্রাহ্মণও করণ জাতি ১২ 

দিনে শ্রাদ্ধ করিয়। থাকেন, আর বিকানীর অঞ্চলে সর্ববর্ণ ই, শুব্রগণ 

ও ১০ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া একাদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি করিয়। 
থাকে। তথাপি সব্ধত্রই প্রচলিত বীতিকেই লোকে ধর্মের আদেশ 

বলিয়। মানিয়! লইতেছে, আর তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলেই 

পিতৃ পুরুষের জল [পও লোপ হইবে বা অশোচান্র গ্রহণে প্রত্যবায় 

হইবে ভাবিয়! শঙ্কিত হয়। কিন্তু ধর্মশান্ত্রকারগণ অশৌচ সন্বন্ধে 

যে সকল বিধান, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ততপ্রাত লক্ষ্য করিলে এই 
শঙ্ক! যে অমূলক তাহ সহজেই উপলনি হুয়। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ধন্ম- 

শান্ত্রকারগণের আভমত নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

মন্ুঃ। 

শুধোদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশ।হেন ভূমিপঃ | 

বৈশ্ঠঃ পঞ্চনশাহেন শুদ্রো মাসেন শুধ্যতি। ৮৩। ৫ অং 

শুদ্রানাং মাসিকং কারধ্যং বপনং শ্তায়বর্তিনাম্। 

বৈশ্ঠবচ্ছৌচকল্পশ্চ ছ্বিঙোচ্ছিষ্টঞ্চ তোজনম. ॥ ১৪* | ৫ অং 

যাত্গবক্ক্যঃ| 

কষত্রেন্ত দ্বাদ্বশাহানি বশঃপঞ্চ দশৈবতূ। 

ত্রিংশদ্দিনানি শৃদ্রস্ত তদদ্ধং হ্যায়বর্তিনঃ ॥ ২২1 ৩ অঃ 

মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্য,তাতথা। 

গোব্াহ্গণার্থে সংগ্রামে য্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ ॥ ২৭ 
৫৮ 



৬৬ অশোৌচ তত্ব। 

ঝত্বিজাং দীক্ষিতানণঞ্চ যজ্জীয় কন্মন কুর্বতাম.। 

সাত্রব্রত্রি ব্রহ্মচারি দাতু ব্রহ্মবিদাং তথা ॥ ২৮ 

দানে বিবাহে যজ্জেচ সংগ্রামে দেশ বিপ্রবে। 

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৩৯। ৩ অঃ 

পরাশর2 

একাহাচ্ছৃধ্যতে 1বপ্রো যোহগ্সিবেদ সমন্বিতঃ | 

ব্র্যহাৎ কেবল বেদস্তনিশ্ডণে। দশতার্দিনৈঃ ॥ ৫ | ৩ অঃ 

তৃপ্বগ্নি মরণে চৈব দেশান্তরে মুতে তথা । 

বালে প্রেতেচ সন্্যাসে সছ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ১২ 
শিল্সিনঃ কারুকা বেছ্য। দাসী দ্রাসাশ্চ নাপিত1ঃ। 

শ্রোত্রিয:শ্চৈব রাঙ্গানঃ সগ্তঃ শৌচা প্রকাত্তিতাঃ ॥ ২৭ 

সত্রতী মন্ত্রপুতশ্চ -আহিতাগ্রিশ্চ যো দ্বিজঃ। 

রাজ্শ্চ হুতকং নাস্ত বস্ত চেচ্ছতি পার্থিব ॥ ২৮। ৩অঃ 

আত্রঃ। 
একহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্রিবেদসমন্বিতঃ 

ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তানগুণেো। দশভিপর্দিনৈঃ ॥ ৮৩ 

ব্যাধিতস্ত কদধ্যস্ত খণএগুস্য সববদা | 

ক্রিরাহানস্ মুখস্ত স্ত্রীজিতস্য বিশেবতঃ ॥ ১০২ 
ব্যসনাসক্ত চিত্তস্ত পরাধীনস্ত নিত্যশঃ ! 

স্বাধ্যায় ব্রতহীনস্য সততং ুতকং ভবেহ ॥ ১০৩। 

ঘা | 

গ্রন্থার্থতো [বজান।তি বেদমঙ্গৈঃ সম ন্বিতম.। 

সকল্পং সরহস্যর্, ক্রিয়াবাংশ্চেন্্সুতকী ॥ ৪ 

রাঙ্জত্বিগ দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথ] । 

ব্রতনাং সত্রিন রব সঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫ 

স্স্্প 



অশোচ তত্ব। ৬৭ 

একা হস্ত সমাখ্যাতে। যোহগ্রিবেদ সমন্বিতঃ। 

হীনে হীনতরে চৈব দ্ধ ত্রি চতুরহস্তথ| ॥ ৬ 
জাতি-বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ | 

বেশ্বঃ পঞ্চ দশাহেন শৃদ্রো মাসেন শুধ্যতি || ৭ 

অন্নাত্বা চাপ্য হুত্ব৷ চ ভুঙক্তেইদত্বাচ যঃপুনঃ। 

এবংবিধন্ সর্বস্য ৃতকং সমুপ্ধাহৃতং ॥ ৮ 

ব্যাধিতস্ত কদর্যস্ত খণগ্রস্তস্ত সব্বদা। 

ক্রিয়্াহীনস্য মূর্খস্ত স্্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৯ 
ব্যসনাসক্তচিত্তস্ত পরাধীনস্য নিত্যশঃ | 

শদ্ধাত্যাগ বিহীনস্ত তক্মান্তং স্থতকং তবেত.1১০।৬ অঃ 

বিধুল। 
সপিগ্ীীকরণং মাসিকার্থবদ. দ্বাদশাহং শ্াদ্ধং কত্বা ভ্রয়োদশে আহি 

বা কুষ্যাৎ '" মন্ত্রকজ্জ হি শুদ্রাণাং দ্বাদশেহত্তি ২১ অঃ 

যাঁজ্ঞবন্ধ্যস্থৃতিঃ মিতাক্ষরা প্রকাশ সহিতা | 
মুন্বঠ সংস্করণম. ৪২৮ পুষ্ঠা। 

সব্বেধামেব বর্ণানাং মৃতকে সৃতকে তথা। 

দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শীতাতপোব্রবীৎ ॥ 

বশিষ্ঠঃ। 
পঞ্চদশরাজেণ রাঁজন্টো বিংশতিরাত্রেণ বেশ্তঃ | 

পরাশরঃ। 

ক্ষত্রিয়স্ত দশহেন স্বকর্মনিরতঃ শুচিঃ। 

তখৈচ দ্বাদশাহেন বৈশ্ঠঃ শুদ্ধিমবাপ্র,য়াৎ। 

শাতাতপঃ | 

একাদশাহাদ্রাজন্যো বেশ্যে দ্বাদশতিস্তথা। 

শদ্রোবিংশতি বাত্রেণ শুধ্যেত মুতস্থতকে ॥ 



৬৮ অশোৌচ তত্ব । 

কমলা করভট্টপ্রণীত নির্ণয় সিন্ধুঃ । 
মুন্বই সংস্করণম -৩৭৭ পৃষ্ঠা । 

আঙ্গর]1। 
সর্বেষামেব বর্ণানাং স্থতকে মৃতকে তথ । 

দশাহাচ্ছদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতপোত্রবীৎ ॥ 

দেবল৪ । 

আশোৌচং দশরাত্রং তু সর্বেধামপরে বিছুঃ। 
নিধনে প্রসবে চৈব পশ্যন্তঃ কর্মমণঃ ক্ষয়ম.॥ 

গরুড়পুরাণে প্রেত কল্পে । 
মুন সংস্করণম্। 

সর্বরেষামেব বর্ণানাং স্ুতকে মৃতকেপিবা | * 

দশাহাচ্ছ্দ্ধিরিত্যেষ কলৌ শাস্্রস্ত নিশ্চয়ঃ ॥ 
দ্বাদশাহে তিপক্ষে ব! বণ্মাসে বৎসরে পিবা । 

সপিগ্ীীকবরণং প্রোক্তং যুনিভিস্তত্বদ শিতিঃ ॥ 

মর়াতু প্রোচ্যতে তাক্ষণা শাল্্ধন্মান্থ সারতঃ। 
চতর্ণামেব বর্ণানাং দ্বাদশাহে সপিগুনম.॥ 

অনিত্বাৎ কলিধরন্ানাং পুংসাং চে বায়ুষঃ ক্ষয়াৎ। 

অস্থিবত্বাৎ শরীরস্য দ্বাদশাহে প্রশস্ততে ॥ 

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে। 

কত্বোদন্দং তে ভরতেন সাদ্ধং 

নপাঙ্গন। মন্ত্রি পুরোহিতাশ্চ । 

পুরং প্রবিশ্ঠাশ্রপবীতনেত্র। 

ভূমৌ দশাহং ব্যনরস্ত ছুঃখম ॥ ২৩। ৭সর্গঃ 



অশৌচ তত্ব । ৬৯ 

ততো দশাহেহতিগতে কৃতশোচে। নৃপাত্মজঃ। 
তবাদশেহনি সংপ্রাপ্তে শ্রাদ্ধ কর্মণ্যকারয়ৎ ॥ ১ 

ব্রাঙ্মণেত্যে৷ ধনং বত্বং দদাবনঞ্ পুষ্কলম । 

বাস্তিকং ব5শুক্ুঞ্চ গাশ্চাশি বহুশস্তদ] ॥ ২ 

দাসী দাসাশ্চ যানানি বেশ্মানি স্থমহান্তিচ | 

ব্রাহ্মণেভ্য। দদৌ পুত্র বাজ্ঞস্তস্তৌদ্ধদেহিকম._॥ ৩ 
ততঃ প্রভাত সময়ে দিবসে চ এয়োদশে। 

বিললাপ মহাবাহু ভরতঃ শোকমুচ্ছিতঃ ॥ ৪ | ৭৭সর্গ 
অত্র রামানুজ ভায্যম্ ঃ__ছুঃখমাশৌচম্। ভূমৌ শরান! ইতি শেষঃ। 

ইং ব্রহ্মচর্যযযাত্রোপলক্ষণম্ । ননু দ্বাদশাহেন ভূপালঃ ক্ষত্রিয়ঃ ষোড়শে 

হনীতি স্মতেঃ কথং ক্ষত্রিয়ন্ত দশাহেনাশৌচাত্যয়ইতিচেন্ন। ক্ষত্রিয়স্ত 
দশাহেন স্বকন্মানরতঃ শুটচিরাত পরাশরোক্তেরিতি দিক্ ॥ ২৩। 

দ্শাহেহতিগতে একাদশে অহনি কৃতশৌচঃ অন্ুষ্ঠিতপ্রেতবিমুক্তি- 

দৈকাদশাহ শ্রাদ্ধঃ। শ্রাদ্ধ কন্মাণণ দ্বিতীয়মাসিকাদি সপিণ্ীকরণাস্ত 

শ্রাদ্ধানি । ১ 

মহাভারতে আদিপর্বের | 
কৃতোদকাংস্তানাদায় পাওবাঞ্চোককার্শতান্। 

সর্ধা গ্রকৃতয়ো রাজন্ শোচমান। ্তবারয়ৎ ॥ ৩০ 

যখৈব প19বা ভূমৌ হ্রধুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ। 
তখৈব নাগরা রাজন্ শিগ্ঠিরে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৩১ 

তদগতানন্বমন্য হমাকুমারমহষ্টুব্। 
বভূব পাণড বৈঃ সা্ধং নগরং দ্বাদশক্ষপাঃ ॥ ৩২। ১২৭ অঃ 

আশ্রমবাসিক পর্ব্বে। 
দ্বাদশেহ হনি তেত্যঃ স কৃতশোচে। নরাধিপঃ | 
দ্দৌ শ্রাদ্ধান বিধিবদাক্ষিণাবস্তি পাগুবঃ ॥ ১৬ 



৭০ অশোৌচ তত । 

ধৃতবাষ্ট্ং সমৃদ্দিশ্ত দদৌ স পৃথিবীপতিঃ | 

স্থবর্ণং রঙ্জতং গাশ্চ শয্যাশ্চ সুবমহাধনাঃ ॥ ১৭ 

গান্ধার্্যাশ্চৈব তেজস্থী পৃথায়াশ্চ পৃথক পৃথক্ ! 

সঙ্কীত্ত্য নামনী রাঞ্জা দদো দান মন্ুওমম্ ॥ ১৮। ৩৯ অঃ 

শান্তিপর্বেব রাজধন্মে , 
কতোদকান্তে সুহৃদাং সর্ববষাং পাওুনন্দনাঃ। 

বিছুবে। ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সব্বাশ্চ ভরতন্ত্িয়ঃ ॥ ১ 

তত্র তে সুমহাত্মান ন্যবসন্ পাুনন্দনাঃ | 

শোৌচং নিব্বর্তযিস্যস্তো মাস মাত্রং বহিঃ পুরাঁৎ ॥ ২ 

কুতোদকন্ত রাঁজানং ধন্মপুত্রং যুর্ধষ্িরমূ। 

আভিজগ্মহা্মানঃ সিদ্ধ। ব্রঙ্গধি স্তমঃ ॥ ও। ১অঃ 

অত্র নীলকগ কৃতা টাকা । 

অত্র গঙ্াতীরে পুরান্হি 2্ীসমাত্রবাসন্ত প্রয়োঞ্জনন্ত যৎ কৃচিৎ 

ছদ্মযুদ্ধং কুতং তজ্জন্য দোৌযষনিহরণেন শুদ্ধিসম্পাদনম্ | ন ত্বত্র শাবা- 

শৌচশুদ্িম্মাসমাত্রেণেতি বিপক্ষিতম্ । ন চৈতে শুন্র! যেন মাসাশোঁচং 

কুর্যয। সংগ্রামহতানাং সপিগাঃ সচ্চ এব শ্রিধ্যন্তি ইত্যুক্তং মনুন]। 
তেন দ্বাদশাহমপি নৈষামাশৌচং মাসস্ত দূরতে। নিরুস্ত ইতি প্রতীরতে। 

যদ্বা সৌপ্তিকে পশুনদ্ধতানাং স্ুুগদাং দ্বাদশাহমীশৌমস্তি তেন 

যুদ্ধদিনেষু অষ্টাদশাহপর্ধ্যস্তং প্রতাহমাশোচ প্রাপ্তিঃ সগ্ভঃসুদ্বিশ্চ অস্তদিনে 
প্রাপ্তন্তাশৌচস্য দ্বচশাহেন নিরভ্তিরিতি মাসং শৌচসম্পাদনোক্তিঃ 
যুজযতে। 

মনু বলিতেছেন ব্রাঙ্গণের দশদিন, ক্ষঞিয়ের ১২ দিন, বৈশ্ঠের 

১৫ দ্িন এবং শুড্রের ৩৭ দ্বিন অশৌচ হইবে। কিন্তু ন্টায়বর্তী অর্থাৎ 
দ্বিজগণের অনুগত শদ্রের বৈগ্তবৎ ১৫ দ্দিন অশৌচ হইবে। যাজ- 



অশৌচ তত্ব। ৭১ 

বন্ধ্যও বলিতেছেন ন্যায়বন্তাঁ শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ হইবে । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে কোন শুদ্রের পিতৃ পিতামহ ৩* দিন অশৌচ 
পালন করিলেও সে স্বয়ং সদাচারী হইলে বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ 

পালন কবিবে। 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন রাজগণের অশৌচ নাই, রাজ যাহার 

অশৌচ না খাকা আবশ্যক মনে করিবেন তাহার অশোৌচ 

থাকিবেনা, যুদ্ধে বা বজ্পাতে মৃত্যু হইলে সপিগুদিগেব অশৌচ 
হইবে না। দীক্ষিত দ্িগের, যজ্ঞীয় কর্মরত পুরোহিতাদির, যিনি 

অন্ন সত্র দ্িরাছেন, ধা ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, দানকাধ্যরত 

বা ব্র্গজ্ঞানসম্পন্র ব্যক্তির অশৌচ হইবে না। আরব্ধ দ্রানকার্ষ্যে 

বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্ধে, দ্রেশবিপ্রবেঃ আপত্কালে, ব1 ক্লেশকর অবস্থাতে 

সগ্ভঃ শৌচ হইবে। পরাশরের মতে বজ্র পাতে মরিলে, শিশুর মৃত্যু 

হইলে, সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে সপিওদিগের সগ্ভঃশৌচ । কর্মকার কুস্ত- 
কারাদি শিল্িদিগের, কারুকর দিগের, চিকিৎসকের, দাস, দাসী, 

নাপিত, বেদাধ্যায়ী ও রাঞ্জার সগ্ভঃ শৌচ। ব্রতপরায়ণ, মন্তরপৃত, 
সাপ্রিক ব্রাহ্মণ ও রাজার অশৌচ নাই, রাজা যাহার ইচ্ছ! করিবেন 

তাহারও অশৌচ থাকিবে ন|। 

পরাশর ও অন্রি উভয়ের মতে সাগ্সিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে 

শুদ্ধিংকেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনদিনে, নিগুণ ব্রাহ্মণের ৮শ দিনে শুদ্ধি 

হইবে। দক্ষখষির মতে যিনি চারি বেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ কল্প ও 

রহস্য সহ সবিশেষ জ্গনিয়াছেন এবং যিনি তদনুরূপ ক্রিয়াবান্ তাহার 

অশৌচ হয় না। সাগ্রিক বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশঃ 

হীনতর ব্রাহ্মণের ছুই, তিন বা চারি দিনে শুদ্ধি। 
রাজা, খধিকৃ, দীক্ষিত, শিশু, দেশান্তর গত, ব্রতী ও সত্রীর সদ্যঃ 

শৌচ। যেন্নান না করিয়া, প্রাণাদিকে আহতি না দিয়া, দ্েবতা- 



৭২ অশৌচ তত্ব। 

দিগকে অন্নবলি না দিয়া আহার করে সে অশুচি। ব্যাধিগ্রস্ত, 

অপরিচ্ছন্ন, খণগ্রস্ত, ধর্মুকম্ম হীন, মূর্খ, বিশেষতঃ স্ত্রীসম্তোগ মুগ্ধ/ব্যসনা- 

সক্ত, পরগলগ্রহ, শ্রদ্ধাহীন,. ত্যাগহীন, বেদাধ্যয়ন হীন, ব্রতহীন 

ব্যক্তিগণ যাবজ্জীবন অশুচি। 

অশৌচ সম্বন্ধে বিঞু স্মৃতির মত এই যে সর্ধবর্ণই দশদিন অশৌচ 
পালন করিবে, আর দ্বাদশ দিনে বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশ 

দ্রিনে সপিগ্ীকরণ করিবে, মন্ত্রবর্জিত শুদ্রগণ দ্বাদশ দিনেই 

সপিগ্ীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে । 

মুন্ধই হইতে প্রকাশিত মিতাক্ষবাপ্রকাশে অশৌচ সম্বন্ধে খবি- 
দিগের বিভিন্ন মত উদ্ধত হইয়াছে ।-- 

অঙ্জিরা বলিতেছেন সর্ধবর্ণেরই জন্ম ও যরণে দশদিন অশৌচ 

হইবে । বশিষ্ট বলিয়াছেন “পঞ্চদশ রাত্রে ক্ষত্রিয় এবং বিংশতি 
রাত্রে বৈশ্যের অশেঁচ শেষ হইবে ।' পরাঁশর বলিয়াছেন 'ম্বকর্ম্মরত 

শুদ্ধাচার ক্রত্রিয়ের অশৌচ ১০ দ্বিন, সেইরূপ বৈশ্ের অশৌচ ১২ 

দিন। শাতাতপের বাক্য এই যে *১১ দিনে ক্ষত্রিয়, ১২ দিনে বৈশ্য 

এবং ২* দিনে শ,দ্র জন্ম ও মরণে শুদ্ধি লাভ করিবে । 

কমলাকর ভট্ট তদীয় সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি নিবন্ধ «নির্ণয় সিদ্ধুতে”অশোচ 

সন্বন্ধে যে সকল খধি বাকা উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অঙ্গিরা ও 

দেবল খধির অভিমত এই যে সর্ধবর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিন 

অশৌচ হইবে । 

আমাদের দেশে যেমন শ্রাদ্ধকালে গীতা ও বিরাট পঠিত হয় 
পশ্চিম ভারতে তন্রপ গরুড় পুরাণের প্রেতকল্প পঠিত হয়। তাহাতে 

অশোৌচ সন্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে তাহ] এই £__ 
সকল বর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদ্িনে শুদ্ধি হইবে, ইহাই কলির 

জন্য শাস্ত্রের আদেশ । বার দিনে, তিন পক্ষে, ছয়মাসে বা এক 
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বৎসরে সপিপ্তীকরণ করিবে, তন্বী যুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন । 
কিন্তু হে গরুড়, শান্ত্র ধর্মান্ুসারে চারি বর্ণই ১২ দ্িনে সপিী- 

করণ শ্রাদ্ধ করিবে। কলিধর্ম অনিত্য, একালে পুরুষদিগের আযুঃ 

শরীর ক্ষয় হইয়! যায়, শরীর কখন বিকল হয় তাহারও স্থিরতা নাই, 
সুতরাং কলিকালে সব্ববর্ণ ১২ দিনেই সপিপ্তীকরণ করিবে । 

বিঞু স্বৃতির বাক্য. অঙ্গিবা বচন. দেবল বচন এবং এই গকুড় 

পুরাণীয় বচনান্ুসারে আধ্যাবর্ডে অনেক স্থানে চারিবর্ণই দশদিন 

অশৌচ পালন করেন এবং দ্বাদশ দিনে সপিণ্তীকরণ করিয়া থাকেন। 

এমন স্থান আছে যেখানে জাতিতেদে অশৌচ কালের ভেদ হয় ইহা 

সাধারণ লোকে জানে না। 

রামায়ণেও দেখা যায় তরত মহারাজ দশরথের মৃত্যুতে বাঁজকুলের 

বধূগণ, মন্ত্রী, পুরোহিতাদি সহ দশাঁদন ভূমিতে শয়ন করিয়া 
অশৌচপালন করিয়াছিলেন । দশদিন অতীত হইলে কৃতশৌচ হইয়। 

একাদশাহে একোদ্দিষ্টাদি সম্পাদন করিয়া দ্বাদশ দিনে পিতার 

সপিনীকরণ সম্পন্ন করেন। এস্কলে রামানুজের টীক। দ্রষ্টব্য । 

মিতাক্ষর] প্রকাশে পরাশরের যে বচন ধৃত হইয়াছে, রামানুক্জও 

সেই পরাশরবাক]) উদ্ধার করিয়া ভরতের দশাহ অশৌচের সমর্থন 
করিয়াছেন । 

মহাভারতে শান্তিপব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসামে পাগুবগণের 

একমাস অশৌচ প1লনের কথ। আছে, কিন্তু আদি পর্ধে দেখিতে 

পাই মহারাজ পার মৃত্যু হইলে পাগুবগণের সহিত তাহাদের 

আত্মীয়গণ, আবালবৃদ্ধ নাগরিকগণ ও ব্রাঙ্গগগণ সকলে ভূমিতে 

শয়ন করিয়। দ্বাদশ রাত্রি অশৌচপালন করিয়াছেন । আশ্রম 

বাসিক পর্বেও দেখিতে পাই বানপ্রস্থাশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, কুস্তী ও গান্ধা 

বীর মৃত্যু হইলে যুধিষ্ঠির দ্বাশ পিনে অশোচ ত্যাগ করিয়! তাহাদের 
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শ্রাদ্ধ কাধ্য করিলেন । তবে ষুদ্ধাবসানে পাগুবদিগের পুবের বাহিরে 
থাকিয়া! একযাস অশোঁচপালনের হেতু কি? 

টীকাকার নীলকণঠ বলিতেছেন__“পুরের বাহিরে গঙ্গাতীরে 

একমাস অবস্থানের প্রয়োজন এই যে কোন কপট যুদ্ধ করিয়। থাকিলে 
তজ্জনিত পাপ দূর করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবেন ৷ পাগুবগণ মরণা- 

শৌচ এক মাস পালন করিলেন এমন হইতে পারে না। তাহার! 

শর ন্েন যে একমাস অশৌচপালন করিবেন। যুদ্ধে মুত্যু হইলে 

সপিগুদিগের সছ্যঃশৌচ হয়, ইহা মন্ু বলিয়াছেন। সুতরাং তাহদ্ের 

দ্বাদশাহ অশৌচই হইতে পার না. একমাসের কথা দূরে থাকুক। 

অথবা এস্লে এইরূপ অর্থ হইতে পারে_ যুদ্ধের অস্তে দ্রৌপদী 
পু্রগণকে অশ্বথাম! পশুবৎ নিহত করেন. স্টাহাদের মুতাতে দ্বাদশাহ 

অশোৌচ হইয়াছে । যুদ্ধকালে যে দিন যে জ্ঞাতির' মুতুট হইয়াছে 
সেই দিনই তজ্জনিত অশৌ5 শেষ হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের শেষে দ্রৌপদী 

পুত্রগণের মুত্যুতে ১১ দিন অশৌ5 হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধের ১৮ দিন ও 
পরবর্তী ১২ দিন এই ৩০ দিন বা একমাস পাগুবগণ পুরের বাহিরে 
অশোৌচ পালন করিয়াছেন ।” 

টাকাকাবের এই অনুমান সমীচীন নহে। দ্রৌপদ্রীপুত্রগ্ণ যুদ্ধে 

নিহত না হইলেও তাহাদের অপমৃত্যু হইয্াছিল। সুতরাং তাহাদের 

মৃত্যুতে পাগবদিগের পূর্ণ ১২ দ্রিন অশোৌচ হইতে পারেনা । কেহ ২ 
বলিয়াছেন. মাস সংখ্যা ১২. স্থতরাং মাসমাত্র অর্থ ১২ দিন, অর্থাৎ 

পাগুবগণ যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়বৎ ১২ দ্রিন অশৌচ পালন করিয়াছেন। 

ধণ্ঘশান্ত্র মতে যুদ্ধের পর ১৯২ দিন অশৌচ পালনের কোন হেতু দেখ! 

যায না। এক অশ্ৌচ মধ্যে অন্য অশোৌচ উপস্থিত হইলে প্রথম 

অশৌচের সহিতই দ্বিতীর অশৌচ সমাপ্ত হইবে, ইহাই ধর্মশান্ত্রের 

ব্যবস্থা । কুকক্ষেঞ্জের যুদ্ধের অষ্টম দিবসে প্রথম জ্ঞাতি বিয়োগ হয়, 
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দিন স্ুনাভাদি ধৃতরাষ্্রপুব্রগণ নিহত হন। ১*ম দিনে তীম্ম 

নিপাতন, ১৩শে অভিমন্ট্যুবধ, ১৪শে গয়দ্রথবধ, ১৫শে দ্রোণবধ. ১৭শে 

ুঃশাসনবধ ও কর্ণবধ, ৯৮শে শল্য, শকুনি, ছুর্য্যোধন ও দ্রৌপদীপুত্রগণ 

নিহত হন। যদি সংগ্রামে নিহত ক্ষত্রিয়া্দির সগ্ভঃ শৌচ ধর্তব্য না 
হয়, তবে ৮ম দিনে সুনাভাদির মুত্যুতে যে অশৌচ উপস্থিত হইয়াছে, 

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরদিন তাহার সমাপ্তি স্বৃতরাঁং অন্য সমুদয় জ্ঞাতিবধ 

জনিত অশৌচেবই এ দিনে নিবৃত্তি হইয়াছে । অতএব যুদ্ধের পর ১২ 

দিন মশৌচ পালনের কোন হেতু নাই। 

শান্ানুসারে যুদ্ধাবপানে পাগুবগণের অশৌচ থাকিতে পারে 

না। ধন্মারাঙ্জ যুধিষ্ঠির সমুদয় জ্ঞাতি বন্ধুগণের মৃত্যুতে এব ভারতের 

নিখিল ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হওয়াতে অতিশয় বিষাদ্দিত হইয়াছিপেন, 

যুদ্ধে গয়লা্ত করিয়াও নিজকে পরাজিত মনে করিয্বাছিলেন। যুদ্ধের 
পর অশৌচের নিবৃত্তি হইলেও এই ভরাবহ জ্ঞাতি বন্ধু ও ক্ষত্রিষকুলের 

বিনাশে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয় একমাস অশৌচ পালন করাই ডিনি 

সঙ্গত মনে কারবাছেন। তিনি এই অসাধারণ শোককর ঘটন:র পরে 

অশৌচের সাধারণ বিধি পালন না করিয়। দ্বার্কাল অশৌচ পালন 

করিয়াছেন, এই মাত্র। ইহাতে কিছুই দোষ হয় নাই। 

আমরা অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল খযিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছি 

তাহাতে দেখা যায় ষে গুণকর্ম্বের উত্কর্ষে অশৌচ হাস হইতে পারে। 

যেমন ন্যা়বন্তী শূদ্ের ১৫ দিন অশৌচ, স্বকম্ম নিরত ক্ষত্রিয়ের দশদিন, 

তদ্রপ বৈশ্টের ১২ দিন? বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাঙ্গণের ১দিন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের 

তিন দিন, ব্রহ্মবিদ্গণের সচ্হশৌচ ইত্যাদি । আবার ইহাঁও দেখা 

যায় যে লোক যাত্রা নির্বাহের স্ুবিধার্থ অশৌচ হ্রাস হইতে পারে। 

যেমন রাজার সগ্ঃশৌ5, রাজকার্ধান্ুরোধে রাজার ইচ্ছাতে যে কোন 

বাক্তির সগ্ঘঃ শৌচ, দাস দাসীর সগ্ঠঃ শৌ5, চিকিৎসকের সগ্ভঃ শৌচ, 
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আরব্ধ যজ্ঞ বিবাগাদিতে সঙ্ভঃ শৌচ, দেশান্তরে,অতি ক্লেশকর অবস্থাতে 

সগ্ভং শৌচ, ইত্যাদি। পরন্ত চতুববর্ণ ই দ্রশদ্দিন অশোৌচপালন এবং 

দ্বাদণ [দে সপিগীকরণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে । 

আবার ধীহারা বর্ভেদে অশৌচভেদের বিধি করিয়াছেন তাহারা1ও 

সকলে একমত নহেন। কেহ বলিতেছেন শুদ্রের জিশ দিন, কেহ 

বলিতেছেন ২৭ 'দন। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ কেহ বলেন ১২ দিন, কেহ 

বলেন ১১ দিন, কেহ বা ১৫ দিন নিদেশ করিয়াছেন। বৈশ্তের 

অশৌচও কাহারও মতে ১৫ দিন, কাহারও মতে ২০ দিন, কাহারও 

মতে বা ১২ দিন। 

এই সমুদ্বয় পধ্যালোচন। করিয়া সকলেই অনুভব করিতে 

পারবেন যে শাস্ত্রমতে অশৌচ পালনীয় হইলেও প্রয়োজন বোধে তাহার 

সস্কোচ বা বৃদ্ধি করিলেও প্রত্যবায় হয় না, চতুর্বর্ণ ই ইচ্ছা "করিলে ১০ 

দিন অশৌচ পালন করিয়া! ১১ দিনে একোদ্দিষ্ট এবং দ্বাদশ দ্রিনে 

সপিপ্তীকরণ করিতে পারেন। যাহারা পৃব্রে একমাস অশৌচ পালন 
করিয়াছেন তাহারা এখন ১২ দ্রিন বা ১৫ দ্রিন অশোৌচ পালন করিয়া 

াদ্ধাদদি করিলেও কেন প্রত্যবায়ের স্ম্তাবন! নাই, শ্রাদ্ধ পও 

হওয়ার কোন কারণ নাই। পুর্ধে যে শ্রাদ্ধ একমাসে অনুষ্ঠিত 

হইয়াছে, তাহাও পণ হয় নাই। বস্ততঃ অশৌচ কালের হ্বাস বৃদ্ধি 

শ্রাদ্ধের সফলতার কারণ নহে। পুত্রা্দ অশৌচ কালে দশ দিনে 

দশটী পৃরক পিও দিয়া থাকেন। তাহা যদি পিতৃলোক গ্রহণ করেন 

তবে ১১শ বা ১৩শ দিনে প্রদত্ত জল পিণড গ্রহণ না করার কোন হেতু 

নাই । পিতৃলোক সন্তানের অশৌচ বিচার করেন না। অশৌচবিচার 

লৌকিক আচার মাত্র । যতী ব্রহ্ষচারীকে, নিষ্টাবান্ বেবি 

ব্রাহ্মণকে, যোগ্য পাত্রকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে বা ভোজন 

করাইলে পিতৃলোক তৃপ্তি লাভ করেন, ইহাই শ্রা্ধ। ১১শ দিনে বা 
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১৩শ দিনে এইরূপ সৎপাত্র আমার শ্রদ্ধাযুক্ত দানাদি গ্রহণ করিবেন 
কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। এঁদ্রিনে পিতৃ কাধ্য হইতে পারে কি 

না তাহা চিন্তার বিষয় নহে। যদি দানের পাত্র ঘটে তবে শ্রাদ্ধ 

নিক্ষল হইবে ন। বরং অপাত্রে দান করার দরুণই শ্রাদ্ধাদি কার্য 

পণ্ড হইতেছে । তদ্বিষয়ে সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ কর 

আবশ্যক । 

পূর্বে যেরূপ মঞ্ধ্ে শ্রাদ্ধাদ্দি কাধ্য হইয়াছে এখন তাহার 

কোন পরিবর্তন হইলে প্রত্যবায় হইতে পারে এরূপ সংশয় 

উপাস্তত হওয়া অসম্ভব নহে. যদিও শান্ত্রান্তুনারে এরূপ সংশয়ের 

কোন কারণ নাই। খিনি প্রারশ্চিন্ত পূর্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ 
কারয়াছেন, প্রণব ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তিনি অধিকার লাভ 

করিযাছেন। তদবস্থাষ বেদমনস্ত্রে শ্রাদ্ধাদ না করিলে প্রতাবায়ের 

সম্ভাবনা । শিষ্ুপুরাণায় স্মন্তক এপাখ্যান অনেকেই অবগত আছেন। 

স্যমস্তকের অন্বেষণে একঞ্চ অরণো যাম্ববানের বিবরে প্রবেশ করেন। 

যাস্ববানের সহিত শ্রীকুষ্চের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয। অনেক দ্িন 

অবির।ম যুদ্ধের পর শ্রীকষ্ণ অনাহারে অবসন্ন হইয়া পড়েন । এ দিকে 

শ্রীকঞ্চের সহচর গণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়৷ প্রকাশ করেন যে শ্রীকৃষ্ণ 

তন্নুকের বিবরে নিহত হইয়াছেন। তখন দ্বারকায় হাহাকার উপস্থিত 

হইল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ যথ'রীতি শ্রাদ্ধ করিলেন। যান্ববানের 

বিবরে শ্রীকুষ্ণ এ শ্রাদ্ধীয় জলপিগাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত বলশালী 

হয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন । অতঃপর শ্রীরুষ্ণ স্যমন্তক সহ দ্বারকায় 

প্রত্যাগমন করিলেন । শ্রীরুষ্ণ জীবিত থাকিতেই তাহার পুব্রগণ 

তাহাকে নিরালম্ব, বায়ুসূত প্রেত কল্পনা করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ 
করিলেন। মন্ত্র অলীক, অশৌচাদ্বি সমস্তই অলীক। এমন মিথ্য। 

শ্রাদ্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইল? শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শ্রাদ্ধীয় জল পিগু প্রাপ্ত 
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হইলেন? পপ্ডিতগণ তছুত্তরে ঝলেন--পিতৃকার্্যাদির শেষে সমস্ত 

দোব প্রশমনের জন্ট শ্রাবঞু স্মরণ করিতে হয়, বিষ্ণুস্মরণে 

মন্ত্রাদির সমপ্তদোষ খণ্ডন হম্। যদি শ্রীবিষুণ স্মরণে এমন মিথ্যা 

শ্রাদ্ধও সফল হইতে পাবে. তবে মন্ত্রের ভাষার সামান্য পরিণপ্তন 

ঘটিলে বঞ্চনামে সে দোষ অবশ্য খণ্ডিবে। 

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন সগ্ভঃশৌচ হইলে কি সগ্ভ একোদ্দিষ্টাদি 

করিতে হইবে ন1? না. তাহা নহে । অশৌচ ভোগ না করিতে হইলেও 

দ্রশদ্িনে দশপিও প্রধান করিয়া একাদশ দিনে বা তৎপরে 

একোদিষ্টাদি করণীয় হইবে । 

প্রায়শ্চিত। 
বু পুরুষ যাবৎ উপনয়ন লুপ্ত হষ্টয়া! থাকলে প্রায়শ্চিভ করিয়া 

পুনরায় ডপবীত গ্রহণ কর! ধায় কিনা এই প্রপ্র উত্থাপিত হহরাছে। 

১৯৩০ সংবৎ (১২৭৯ বঙ্গান্দে) কাণীর তদানীগুন সব্বশ্রেষ্ঠ পরত 

মহামহোপাধ্যার বাপুদেব শাঙ্বী, মহামহোপাধ্যা় কৈলাস চনত 

শিরোমণি, পণ্ডিত ভিকুজ্জি পন্ত, পণ্ডিত বালকুষ্ণ শান্্ী, পগ্ডিত আবন্বকা 

দত্ত ব্যাস প্রমুখ প্রার একশত প্ডত ধন্মাধিকরণের অধ্যক্ষ বিহারালাল 

কর্তৃক ডিজ্ঞাসিত হইয়। কায়স্থ জাতির নর্ণ সম্বন্ধে এক স্ুপ্াঘঘ ব্যবস্ত 

প্রদান করেন: এই ব্যবস্থায় পপ্ডিতগণ বু শাস্ত্রীয় বচন সহযোগে 

কারস্তের ক্ষপ্িয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন । 

যে সকল ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বহুকাল পর্য্যন্ত সাবিব্রীহান 

হইয়। ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রারশ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা 

উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে 

১৯৫৯ সংবতে কাণার মহামহোপাধ্যায় সুধাকর [দ্ববেদী, 
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মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় কৈলাসমন্দ্র 

শিরোমণি, পণ্ডিত জগন্নাথ বেদান্ত, সীতারাম শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ তত্ব- 

রত্ব প্রমুখ শতাধিক পাণতত আপস্তন্ব বচন, কাত্যায্ধন বচন, মদনরত্বাদি 

নিবন্ধকার দিগের ব্যাখ্য। উদ্ধার করিয়। মীমাংস। করিয়াছেন যে এইরূপ 

ব্রাত্যসংস্কারের কিছুই বাঁধক নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সতার ২য়, ৩য় 

সাংবৎসরিক কাধ্য বিবরণীতে এই সকল ব্যবস্থা সমযক্ মুদ্রিত 

হস্য়াছে | এবিষয়ে মিতাক্ষ পাতে নিয়োক্ত আপস্তন্ব বচন ধৃত হইয়াছেঃ__ 

যস্ত পিতৃপিতা মহাবগুপনীতৌ স্তাতাং তস্য সংবৎ্সরং এবিদ্যকং 

ব্রহ্মচর্ধ্যং যস্ত প্রপিতামহাদের্নানুন্বর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বর্ধাণি 

ত্রেবিগ্ভকং ব্রহ্মচধ্যং। 

অর্থাৎ যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, নিজেও 

যথাকালে উপনাত হয় নাই, সে এক বত্সর কাল ত্রিবেদ বিহিত 

্রঙ্মচর্য/ কাঁরয়াঁ উপবীত গ্রহণ করিবে । আর যাহার প্রপিতাঁম- 

হাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয়ন। তাহার ১২বৎসর ব্রহ্ষচ্য করিতে 

হইবে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচম্পতি তদায় 

বাচম্পত্য অতিধানে ণিয়াছেন যে বহু পুরুষ উপবীতহীন কায়স্থগণ 

উত্ত আপন্তন্ব বচন মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়৷ পুনরার উপবীত গ্রহণ 

করিতে পারেন ! ফলতঃ পুন্বে বঙ্দেশ ও কাশীর বিখ্যাত পাত 

গণ সকলেই এইরূপ প্রারশ্চিত্তের বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন! কিন্তু 

সম্প্রতি বঙ্গদেশের দুই চারিটা অর্থবান্ও চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার 

বহু ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত লইয়া একটী দল করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন 

উক্ত আপন্তম্ব বচনের অর্থ অন্যরূপ, বাচম্পতি মহাশয় এবং কাশীর প্ডিত 

গণ ভূল করিয়াছেন। “প্রপিতামহাদেঃ” পদে প্রপিতামহ, পিতামহ 

পিত। ইত্যাদি নিয়তর পুরুষ বুঝাইবে, প্রপিতামহ হইতে উর্ধতন 

পুরুষ বুঝাইবে না; অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহ পধ্যন্ত অন্ুপনীত তাহার 
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পুনরায় উপনয়ন হইতে পারে, তদুর্ধ পুরুষের উপনয়ন না হইয়! 

থাকিলে আর প্রায়শ্চিন্ত করিয়! উপনয়ন গ্রহণ কর! যাইতে পারেন।।” 

তাহারা কায়স্থের উপনর়নে বিদ্ব জন্মাইবার জন্য আপস্তন্ব বাক্যের যে 

নৃতন ব্যাখ্যা করিয়'ছেন তাহা নিতান্তই যুক্তিহীন। “প্রপিতামহ” 

পদে যদি প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্যন্ত নিয়তর পুরুষগণ বুঝায়, 

তাহ] হইলে "নান্ুন্মর্য্যতে" (স্মরণ হয় না), এই উক্তির সঙ্গতি হয় না। 

প্রাপতামহ ও তদৃর্ধ পুরুষের উপনয়ন ছিল কনা তাহা স্মরণ হয় না, 

এমন অবস্থা হইতে পারে; চিল্তু প্রাপতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত 

উপনয়ন ছিলাক ন; তাহা স্মরণ হয় না, এমন কি হইতে পাবে? 

আবু এক কথ! এই ষে পিতাও পিতামহের উপনবন না থাকা পক্ষে 

আপপ্তন্ধ কধল সংবৎ্স্র ব্রহ্মচধযোর, আর প্রপিতামহাদির উপনয়ন 

স্ম৫ণ না হওয়া পক্ষে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচধ্যের ব্যবস্থা করিঘাছেন। 

এস্লে প্রপিতামহার্দ শব্দের নিয়তর পুরুষ অর্থ করলে" এক পুরুষ 

মাত্র অর্ধক অন্ুপনীত থাকার জগ্ঠ এক পৎসর স্থলে ১২বৎসর 

ব্রহ্গচর্য্যের আদেশ অতিশয় অসঙ্গত হইয়। পড়ে। যেস্থলে কত পুরুষ 

পর্য্যন্ত উপনয়ন লোপ হইরাছে তাহার নিশ্য় নাই, তন্রপ স্থলেহ 

এরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান যুক্তি নঙ্গত। 

এই পণ্ডিতগণ স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য [নয়োক্ত পারস্কর বচন 

ধরিরাছেন। “'ভ্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকানাং অপত্যে সংস্কারে নাধ্যা 

পনঞ্চ। তেষাং সংস্কারেগ্পবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট কামমদীয়ীরণ 

ব্যবহার্ষ্যা ভবস্তি 1” পারঙ্কর বলিতেছেন যাহারা তিন পুরুষ যাবৎ 

উপন্যন হীন তাহাদের অপত্যের উপনয়ন বা বেদাধ্যয়ন করাইবেন! ! 

তাহারা ইচ্ছ। করিলে ব্রাতাস্তোম কাঁরয়। উপনীত ও অধ্যাপনের 

যোগ্য হইবে । 

এই বচন উদ্ধার করিয়া পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে 
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পারস্কর বচন ও আপস্তন্ব বচনের একবাক্যতা করিয়া আপন্তমের 

প্রপিতামহাদি শব্দের নিয় তর পুরুষ অর্থ ই গ্রহণ করতে হইবে । এই 
তর্কও যুক্তিযুক্ত নহে। পারঙ্কর ত্রিপুরুষব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক 
উপবাত গ্রহণের ব্যবস্থ। করিরাছেন, তদুর্ধ পুরুষের উপনয়ন না হইয়া 

থাকলে যে প্রায়শ্চিত্ত হহতে পারিবেনা, এমন কথ। বলেন নাই। 

আপস্তত্ব তদুর্ধ পুরুষের ব্রাত্য তা স্থলেও কিরূপ প্রায়শ্চিণ্ড কারতে হইবে 

তৎসন্বন্ধে ব্যবস্থ। করিয়াছেন। আপস্তম্ব ছুই অবস্থার জন্য দুই প্রকার 

প্রায়াশ্চত্তের --সংবৎসর ব্রতের এবং দ্বাদশবাধষিক ব্রতরপ গুরু 

প্রারশ্চিত্তের-__ধিধান করিয়াছেন। কিন্তু পারস্কর তদ্রপ গুরু প্রারশ্চিত্তের 

উল্লেখ করেন নাই। তাহাতেই স্ম্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বহু পুরুষ 

ব্রাত্যতাস্থলে কিরূপ প্রায়ৃশ্চন্ত করিতে হইবে পারস্কর তাহ চিন্ত। 

করেন নাই। শান্্রকারগণ প্রত্যেকেই সকল ব্যয়ের সকল অবস্থার 

মীমাংসা করেন নাই ; একজন যে ব্বয়ের ব্যবস্থা করেন নাই, আর 

এক জন সে বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এরূপ সর্বত্রই দৃষ্ট হইবে। 

এ বিষয়ে খাঁষবাক্যের অর্থ লইয়া তর্ক করাও নিশ্রয়োজন। 

জীবন্ত ধশ্মস্বরূপ ভারতের অদ্বিতীয় সাধু মহাতআ্মগণের বাক্য ও কার্য্যই 

এই সকল তর্কের অভ্রান্ত উত্তর । প্রায় ৩০ বৎসর পুর্ধে কাশীর 

জগৎপুঙ্জ্য মহাপুরুষ তাস্করানন্দ স্বামী বিক্রমপুর বহরের চণ্ডীচরণ 

বন্থু বায় চৌধুরা মহাশয়কে যজ্ঞোপবীত প্রদানান্তর দাক্ষিত 

করিয়াছিলেন। ঢাকাতে শ্রী ত্ত্িপুরলিঙ্গ স্বামীর বগত 

২» ব্সর মধ্যে ন্যুনাধিক ৫€* জন কায়গ্ছকে যজ্ঞোপবাত 
প্রদান পুর্ধক দীক্ষিত করিয়াছেন। সমাট পঞ্চম জঙ্জ 

ও সম্্রাঙ্জী মেরীর [দল্লাতে রাগ্যাতিষেক কানে ভারতীয় 

সাধু মৃহাত্মগণের অগ্রণীরূপে যিনি সম্রাট দম্পতীকে ধান্যহর্বাদবার৷ 

আশীব্বা্র করিয়াছিলেন, শঙ্কর মঠের অধিনায়ক সন্যাসি কুলমণি সেই 
৬.৮ 
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জগদৃগুরু শঙ্করাঁচার্য্য ছুই বৎসর পুর্বে পুবীধামে পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত 

হেমচন্দ্র ঘোষঠাকুরের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথের এবং তাহার 

ধন্মপরায়ণা পত্বীর যথাবিধানে বেদপারগ ব্রাঙ্গণগণ দ্বারা 

উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছেন। প্রায় ২৫বসর পুব্বে দেওঘরে 

শ্রীমৎ্ বালানন্দস্বামী বরিশাল বিন্বগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দ 

চন্দ্র বিষণ চৌধুরী মহাশয়কে যজ্জোপবীভ প্রদান করিয়াছিলেন। 
তর্কবাচম্পতি মহাশয় এবং শত শত নিরপেক্ষ পণ্ডিত আপস্তন্ 

বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন উক্ত মহাপুরুষগণের কাধ্য দ্বারা 

তাহাই সমর্থিত হইতেছে । যদি বহু পুরুষ অন্ুপনীত থাকিলে 

পুনরায় উপনয়ন হইতে ন৷ পারে তবে মূর্ভিমান ধর্মস্বরূপ ভান্করানন্দ 

চত্তীরায় মহাশয়কে. অথবা জগদৃগুরু শন্করাচাধ্য বীরেন্দ্রনাথকে 

যজ্ঞোপবীত প্রদান করিতেন না। দীর্ঘকাল পতিতসাবিত্রীক কারস্থ 

গণের পুনরায় উপবীত গ্রহণের অপ্িকার সম্বন্ধে ধার্মিক ব্যক্তিগণের 

কোঁন্ও সন্দেহ হইতে পারেনা | যাহাব। জ্ঞান, কর্ম, ও চবিত্র দ্বারা 

পুর্ব মান রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহারা সছুপায়ে হউক বা অসছুপায়ে 

হউক অন্ত দশ জনকে খাট করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেনই। সাধু 

মহাত্মগণ এই সকল বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তার অতীত, সুতরাং তীাহারাই 

ধর্ম পথ প্রদর্শনে সমর্থ । বঙ্গের কায়স্থসগানগণ যদি বর্ণাশ্রমধর্ম 

বক্ষ করিতে চাহেন, তবে সাধু মহাপুরুষদিগের অভ্রান্ত ইঙ্গিত 

অনুসরণ করুন । 

আর একটী সংশয় ভঞ্জন করা আবম্তক। আপন্তন্ব বলিয়াছেন 

বার বৎসর ভ্রিবেদ বিহিত ব্রহ্মচর্যযব্রত পাপন করিতে হইবে । কলির 

মানব কি তাহ! করিতে সমর্থ? এবিষয়ে শাস্ত্রে আছে-_- 

রুতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়।ং ধেন্ুরেবচ । 

কৃচ্ছাদীনাত্ত সর্বেষং মুল্যন্ত দ্বাপরে কলো॥ 
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প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্যযুগের জন্ত ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতাঁতে 

তৎপরিবর্তে ধেনু দান করিবে, দ্বাপর ও কলিতে ধেনুমূল্য দান 

করিবে। দ্বাদশবাধিক ব্রতের অন্ুকল্প ধেনুযূল্য কি হইবে, 

তৎসন্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শান্ত্রি প্রমুখ প্ডিতগণের ব্যবস্থা 

এই যে, দ্বাদশ বাধিক ব্রতের অন্ুুকল্প ৩৬০ গাতীদান, তদনুকল্পে ধনী, 

দ্বরিদ্র ও অতি দরিদ্র ভেদে ৩৬০ বোৌপ্যমান, তাম্রমান বা কপর্দক- 

মান দান কবিতে হইবে। শক্তি অনুসারে এইরূপ দানের আধিক্য 
ব। সক্ষোচ করিতে হইবে । 

অষ্টমী ও চতুর্দশী ব্যতীত সকল তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। 

প্রায়শ্চিত্তের পৃব্বদিন কেশনখাদি বপন করাইয়! ত্রিসন্ধ্য। স্নান করিয়া, 

নক্ষত্রদর্শন হইলে ঘ্বততোঞ্গন করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয় 
থাকিবে । 

শপনয় 
রাজ। বা রাজপুত্রো৷ বা ব্রাঙ্মণো বা বহর ₹' 

কেশানাং বপনং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ 

কেশানাং ধারণার্থন্ত দ্বিগুণং ব্রতমাচরেত.। 

দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণ। দক্ষিণা তবেৎ॥ 

রাঞ্জা বা রাজপুত্র ব! বিদ্ধান্ ব্রাহ্মণ হইলেও মস্তক মুগ্ডন করিয়া 

প্রায়শ্চিত্ত করিবে । যর্দি কেশধারণ করিতেই হয় তবে দ্বিগুণ ব্রত 

করিতে হইবে এবং দ্বিগুণ দক্ষিণ দান করিতে হইবে । 

প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইল কিনা তাহ] জানিবার জন্য শাস্ত্রে এইরূপ 

বিধান আছে £-- 

স্বশিরসা যবসমাদায় গোত্যে। দগ্ভাৎ 

যদ্দিতাঃ প্রমুদদিতা গৃহ্বীয়ুরখৈনংপ্রবর্তয়েযুঃ। 
প্রায়শ্চিণ্ের পর নিজ মস্তকে ঘাস লইয়া গাভী সকলকে প্রদান 



৮৪ প্রায়শ্চিত্ব। 

করিবে, যদি তাহারা আনন্দিত হইয়া ভক্ষণ করে তবে প্রায়শ্চিত্ত 

সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে. নতুব। পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে । 

সতী, শিশু , বৃদ্ধ ও রোগীর প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শীস্ত্রে উক্ত আছেঃ; 

অশীতির্ষস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যুন যোড়শঃ। 
প্রায়শ্চিততা্ধমহন্তি স্িয়ো! বোগিন এবচ ॥ 

যাহার বয়স আশী বৎসর হইবাছে. আর যাহার বয়স ১৬ হইতে কষ 

এবং স্ত্রী ও রোগীর প্রায়শ্চিত্ত অঞ্ধেক হইবে । 

সধবা নারীর কোন পাপেই মস্তক মুগ্ডনের ব্যবস্থা নাই । কেশের 

অগ্রভাগ চ্ছেদন করিলেই যুগ্ডন সিদ্ধ হইবে । নারীগণের স্বামি 

সেবাই একমাত্র ধর্ম । জপ, তপস্যা, তীর্থ যাত্রা. সন্যাঁস, মন্ত্রসাধন, 

দেবতার আরাধলী__ স্বামী বর্তমানে নারী ইহার কিছুই করিতে 

পারিবে” অর্ধীন ব পতিতা হইবেন । 
রায় ১ প্রত্রজ্যা মন্ত্রসাধনম | 

হরবতারাধনঞ্চেব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট_॥ ১৩৫। অন্তর 
তবে স্বামীর সহিত স্বামীর সন্তোষার্থে যে এ সকল করিতে পারিবেন 
ন1, তাহা নহে। 

স্বামা প্রায়শ্চিন্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলে স্ত্রীর তাহাতেই 

শুদ্ধি হইবে, ন! স্ত্রীর স্বতন্ত্র প্রারশ্চিন্ত করিতে হইবে, এহ প্রশ্ন 

উঠিতে পারে । পতিতব্রতা নারীর স্বামীর শুদ্ধিতেই শুদ্ধি লাভ হয়, স্বামী 

যে পুণ্য বা ধর্ম কন্ম করিবেন স্ত্রী চাহারই ফল ভাগিনা হইবেন। অথবা 

কেহ সন্ত্রীক প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কোন দোষ হইতে পারেন] । স্বামীর 

উপবীত গ্রহণান্তর স্বামীর সন্তোবার্থ স্ত্রী স্বতন্ব প্রারশ্চিত্ত করিতে 

পারেন, তাহাতেও দোষ নাই। 

প্রায়শ্চিত্ত পুর্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পুর্বে ষে সন্তান জন্মিয়াছে 

তাহারও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে হইবে । পিতার উপনয়নের 

পরে যে সন্তান জন্মিবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। 



প্রায়শ্চিত্ব। ৮৫ 

ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়! উপবীত গ্রহণে কালাকাল বিচার 

অনাবশ্তক। এ বিষয়ে স্থার্থ রঘুনন্দন তদীয় প্রারশ্চিত্ততত্বে যাহা 

বলিয়াছেন এস্লে তাহ] উদ্ধত হইলঃ__ 

“উপনয়ন করণেতু বিশেষয্বতি মন্ুঃ 
বপনং মেখল। দণ্ডে। ভৈক্ষ্যচর্যাব্রতানিচ। 

নিবর্ডেত দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কার কর্মমণি ॥ 
অত্র স্বাধ্যারাগ্ভপেক্ষাদিনাস্তীত্যাহযমঃ 
বিপ্রস্ত ক্ষব্তিয়স্তাপি মৌত্রীস্তাছুত্তরায়ণে । 
দক্ষিণেপি বিশ।ং কার্ধাং নানধ্যায়ে ন সংক্রমে ॥ 

অনধ্যায়েপি কুব্বাঁত যস্ত নৈমিত্তিকং ভবে । 

আপন দক্ষিণারন কৃষ্ণপক্ষয়োঃ সমুচ্চয়ঃ। মলমাসাদি দোষোপ্যত্র 

নাস্তি। প্রারশ্চিত্ত রূপত্বেন প্রতিগ্রস্থতত্বাৎ। তথাচ দক্ষঃ_নেমিতি 

কানি কাম্যানি নিপতত্তি যথা বথা। তথ! তখৈব কাধ্যাণি ন কালস্ত 

বিধাধতে 1” 

যম বলিয়াছেন ত্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন হইবে 

উত্তরারণে, বৈশ্তের উপনয়ন হইবে দক্ষিণাবনে, কিন্তু অনধ্যার দিনে 

ব] সংক্রমা্দিতে হইবে না। কিন্তু নৈমিত্তিক উপনয়ন অনধ্যা় দিনেও 

হইবে। "অপি শব্দদ্ধার। দক্ষিণায়ন রুষ্ণপক্ষাদি সমুদঘ দোষই ধর্তব্য 

নহে বুঝিতে হইবে । এরূপ স্থলে মলমাসাদি দোষও নাই। প্রায় 

শ্চিন্তরূপ উপনয়ন হওয়াতে এই সমুদয় দোষের প্রতিপ্রসব হইয়াছে। 

অতএব ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত পুর্বক যে উপনয়ন সংস্কার হইবে 

তাহাতে শাস্ত্রান্থসাবে দক্ষিণায়ন, কুষ্ণপক্ষ, অনধ্যাঁয়, মলমাসাদি কালা 

কাল বিচার একেবারেই অনাবশ্তক। প্রায়শ্চিত্ত হেতু অকালাদি 

সমস্ত দোষের খণ্ডন হইতেছে । পুরোহিতগণ সকলে এই তত্ব অবগত 

নহেন, সুতরাং অনেক সময় “অকাল? বলিয়া যজমানের উপনয়নে 

বাধ। উপস্থিত করেন। 



পাত্রবিচার | 
যাজ্ঞবন্ক্যঃ। 

তপস্তপ্ত হৃজদ ব্রহ্মা ব্রাহ্গণান্ বেদ গুপ্তয়ে। 

তৃপ্তার্থং পিতৃদেবানাং ধর্মমসংরক্ষণায়চ ॥ ১৯৮। 

সর্বস্ত প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রতাধ্যয়ন শালিনঃ। 

তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শরেষ্ঠান্তেভ্যো প্যধ্যাত্ববিত্তমাঃ ॥ 

ন বিদ্যা কেবলয়৷ তপস] বাপি পাত্রত]। 

যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥ 

গোভূতিল হিরণ্যাি পাত্রে দ্াতব্যম চ্চিতম.। 

নাপাত্রে বিছুষ! কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয় মিচ্ছতা ॥ 

বিদ্ভা তপোভ্যাং হানেন নতু গ্রান্থঃ প্রতিগ্রহঃ । 
গৃহুন্ প্রদাতার মধো নয়ত্যা আ্ানমেব চ ॥ ১অঃ 

মনুঃ 
তিক্ষামপুযুদপাত্রং বা সতকুত্য বিধি পুর্বকম্ । 

বেদতত্বার্থ বিদৃষে ব্রাঙ্গণায়ো৷ পপাদয়েৎ ॥ ৯৬ 

নম্তন্তি হবাকব্যানি নরাণাম বিজানতাম্। 

তম্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃতিঃ ॥ ৯৭।৩ অঃ । 

দৌদৈবে পিতৃকার্ষ্য ত্রীনে কৈক মুভযনত্রবা। 
ভোছয়েত-. স্থসমৃদ্ধোপি ন প্রসজ্জেত বিস্তুত্রে ॥ ১২৫ 

সৎক্রিয়াং দেশ কালৌচ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ | 
পঞ্চেতান্ বিস্তরে! হস্তি তক্মাব্নেহেত বিস্তরম্ ॥ ১২৬ 

শ্রোত্রয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য কব্যানি দাতৃতিঃ | 

অর্থৃত্তমায় বিপ্রায় তন্যৈ দত্তং মহাকলম. ॥ ১২৮ 



পাত্রবিচাঁর । ৮৭ 

একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিক্র্যে চ তোজয়েৎ। 

পুক্কলং ফল মাপ্পোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহুনপি ॥ ১২৯ 

দ্বরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্। 

তীর্ঘং তদ্ধব্য কব্যানাং প্রদানে সোইতিথিঃ স্বৃতঃ ॥ ১৩০ 

সহঅং হি সহআণামনৃচাং যত্র ভূঞ্জতে । 

একস্তান্ মন্ত্রবিত, প্রীতঃ সর্বানহতি ধর্মতঃ ॥ ১৩১ 

জ্ঞানোতকষ্টায় দেয়ানি কব্যানিচ হবীংষিচ। 
নহি হস্তাবস্থগ্দিঞ্ধৌ৷ কধিরেণৈব শুধ্যতঃ ॥ ১৩২ । ৩অঃ 

অন্র্িঃ। 
নাস্তি দানাৎ পরং মিত্রং ইহকালে পররব্রচ ! 

অপাত্রেহাপি যদ্দত্ং দ্রহত্যাসপ্তমং কুলং ॥ ১৪৯ 

দক । 

দানঞ্চ বিধিন। দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে ॥ ২৪ 

সহত্ত্র গুণমাচার্য্যে ত্বনস্তং বেদপারগে ॥ 

বিধিহীনে তথাপাত্রে যে। দদাতি প্রতিগ্রহম, 

ন কেবলং তদ বিনশ্যেৎ শেষ মপ্যস্ত নম্ততি ॥ ২৭। ৩অঃ। 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন-_- ব্রহ্মা তপস্যা! করিয়া বেদ রক্ষার জন্য, 

পিতৃগণও দেবগণের তৃপ্তির জন্য এবং ধর্ম সংরক্ষণের জন্য ব্রাঙ্গণদিগকে 

সথষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধীহারা ততাধায়ন সম্পন্ন 

তাহারাই উৎকুষ্ট, তাহার মধো ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠঠণ আবার 

তাহার মধ্যে ধীহারা আত্মতত্বজ্ঞ তাহার] প্রধান। কেবল বিদ্যা বা 

কেবল তপস্ঠ। দ্বারা পানত্রত। হয় না, যাহার বিদ্যা ও তপস্তা ছুইই আছে 

তিনিই পাত্র বলিয়। কীন্তিত হইয়াছেন । গো, ভূমি, তিল ও সুবর্ণা 

অর্চন। পূর্বক সৎপাত্রে দান করিবে! যে বিদ্বান্ ব্যক্তি শিজের হিত 



৮৮ পাত্রবিচার । 

ইচ্ছা করিবেন, তিনি কখনও অপাত্রে কিছু দ্রান করিবেন না। 

বেদজ্ঞানহীন বা তপোহীন ব্যক্তি দান গ্রহণ করিবে না. কারণ এইরূপ 

ব্যক্তি দান গ্রহণ করিলে দাতাকে এবং নিজকে অধোগামী করে। 

মনু বলিতেছেন-_ভিক্ষাই হউক আর জলপান্রার্দিই হউক, তাহা 

পুজাপুব্বক যথাবিধি বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাঙ্গণকে দান করিবে। 

অজ্ঞ মন্ুষ্তগণ মোহবশতঃ তম্মের 2্যায় নিস্তেজ ( বেদজ্ঞানহীন ) 

ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্ঠ যে হব্য এবং দেবগণের তৃপ্তির জন্য 

যে কবা দান করেন তৎসমুদয়ই বিনষ্ট হয়। 

দৈবকার্য্যে দুইজন এবং পিতৃকার্ধো তিনজন ব্রাঙ্গণ, অথবা! 

দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্যে এক এক জন ব্রাঙ্গগ ভোজন করাইবে। 

গৃহস্থ সমৃদ্ধিশালাী হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্গণভোঙ্জনে প্রসক্ত 

হইবে না। ব্রাহ্মণবাহুল্য হইলে স্াহাদের সৎকার, স্থান, কাল, 
শুচিত এবং পাঞ্জাপাব্রবিচার এই পাঁচ বিষয়ে কোন নিয়ম থাকে না। 

অতএব ব্রাঙ্গণবাহুল্য করবে না। হব্যকব্যাদি অন্ন সমুদয় যোগ্যতম 

বেদাধায়ী ব্রাঙ্মণকে দ্রেয়, এইরূপ ব্রাঙ্গণকে দান করিলে মহাঁফল লাভ 

হমু। দৈব এপং পিতৃকাধেযে এক একটা বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভোজন 

করাইবে। তাহাতেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু বেদজ্ঞানহীন 

বহু ব্রাঙ্গণকে ভোজন করানলেও কোন ফল হইবে না। বেদপারগ 

ব্রাহ্মণের আতিদ্ুর পর্যন্ত অনুসন্ধান করিবে, অর্থাৎ তাহার পিতা 

পিতামহ প্রভৃতি বখেদবিৎ ছিলেন কিন। তাহাও জানিবে। এইরূপ 

বংশানুক্রমে বেদবিৎ ব্রাঙ্গণ হুব্যকব্য বহনে তীর্থস্বরূপ। এইরূপ 

ব্রাহ্ণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় ফল হয়। বেদহীন 

দ্রশলক্ষ ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তথায় বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণ 

যদি সতকৃত হইয়া প্রীত হন, তাহ] হ্্ঠলে এ একজনের দ্বারাই দশলক্ষ 

ব্রাহ্গণ ভোজনের ফল হয়। জ্ঞানিশ্রে্ঠদিগকেই হব্য ও কব্য দান 
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করিতে হইবে, কারণ রুধিরসিকহস্ত রুধিরের দ্বার ধুইলে শুদ্ধ হয় না, 

অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিগণ দানাদি গ্রহণ করিয়া পাপীকে যুক্ত করিতে 

পারে না। 

আন্র বলিয়াছেন-_ইহকাঁলে বা পরকালে দ্রানের ন্যায় বন্ধু আর 

নাই, কিন্ত অপাত্রে দান করিলে সেই দান সপ্তম কুল পর্যন্ত দগ্ধ করে। 

দক্ষ বলিতেছেন_-দান বিধিপূর্ধক উপযুক্ত কালে গুণান্বিত 

প।ভকে দিতে হইবে । আপধাধ্যকে দান করিলে দত্ত বস্তর সহ ৭ 

এবং বেদপারগ ব্রাঙ্গণকে দান করিলে অনন্তগুণ ফললাঁত হয়। 

বিধিলজ্যন পুব্ব অপাত্রে যে দান করে, তাহার কেবল সেই দান নষ্ট 

হয় এমন নহে, অন্য যে কিছু পুণ্য আছে তাহাও নষ্ট হয়। 

বিষু ও বলিয়াছেন “নাপাএবকী স্তাৎ? (অই, অপাত্রে দান করিবেনা। 

নিখিল ধশ্বশান্্ই দানে, খজ্তে শ্রাঞ্ছে পাত্রবিচার করিতে অন্ু- 

শ/সন করিগ়্াছেন। কিন্তু দেশের এমন ছূর্গতি হহরাঁছে যে শাকের 

আদেশের প্রতি কেহ লক্ষ্যকরে না। যাহার! শান্তর মানেন তাহারা 

জানি! রাখুন থে তাহাদের শ্রাদ্ধাদ কার্য ফলদায়ক হইতেছে না। 

বেদ নিখিল জ্ঞানের আকবর, বেদই অধীতব্য ও জ্ঞাতব্য; যে ব্রাহ্মণ 

বেদাধয়ন ণরেন নাই তাহার দ্বারা ঘজমানের পিতৃকার্ধটাদ হইতে 

পারে নাী। এ বিষয়ে ষজমানের বিচার হীনতার দরুণই পুরোহিত 

কুলের এমন অবস্থা হইয়াছে। বঙ্গদেশ বৌদ্তীত্ত্িক মত গ্রহণ 

করিয়। বেদকে নিব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু নাল হিন্দুশাস্ত্ 

আজও বেদের মহিমা গান কাঁরতেছেন এবং তারস্বরে বালতেছেন, 

বেদ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দ্বেবকাধ্য বা পিতৃকাধ্য হইখে না। 

কিন্ত এই কথা বলিতে ন! বলিতেই একটা প্রশ্ন কাণে আসিতেছে 

__“বেদপারগ ব্রাঙ্গণ কোথায় পাইব ?” যিনি সমর্থ তিনি পিতৃ 

মাতু কার্যে কাণী বা মহারাষ্ট্র হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে 
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পারেন, যিনি অসমর্থ তিনি কাশীতে যাইয়। শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। 

অগত্যা দেশের মধ্যে ষিনি বহুগুণান্বিত তাহার অন্ুসন্ধান করা 

উচিত। তাহাই বাকে করে? প্রায় সমুদয় ধর্মশাস্ত্রেই পিতৃকার্ষ্যে 

আমন্ত্রণযোগ্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । হাীনাঙ্গ ব অধিকাঙ্গ, 

শ্তাবদন্ত, কুসীদজীবী, চিকিৎসাজীবী, নক্ষত্রজীবা, সুরাপায়ী, তৎ্সং 

সর্গকাবী, পরদারগামী, ব্রতহীন ও বেদাধ্যয়ন হীন ব্রান্মণ শ্রাদ্ধে 

বর্জনীয়। বড়ই বিম্ময়ের বিষয় এই যে বেদাধ্যয়নের অভাবে 

ব্রাহ্গণত্ব ও ধর্ম কর্ম সমস্তই নষ্ট হইতেছে জানিয়াও বাঙলার 

সমৃদ্ধিশালী ব্রাঙ্গণগণের বা ব্রাহ্গণ পগ্ডতবর্গের মধ্যে তজ্জন্ত কোন 

উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ কখনও দৃষ্ট হয় নাই! কিন্তু কাযস্থগণ 
যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন 

হইয়াছেন, কেহ কেহ কার়স্থদিগকে জব্দ করিবার জন্ঠ বহু অর্থ ব্যয় 
কৰিতেও কুষ্ঠিত নহেন! | 

ব্রাহ্মণ সভ1 বিদেশ প্রত্যাগত চরিত্রবান রাজা বা প্রতিভাবান্ 

ব্যবহারাগীবকে একঘরে করিতে চেষ্টা করিবাব পুর্বে, গরীব কায়স্থ- 

দ্িগকে জোর করিয়া নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করার পুর্বে একবার 

চিন্তা করুন এ হতভাগ্য দেশে ব্রাহ্মণ কতটুকু আছে। 

পরাশর বলিয়াছেন £__-অগ্রিকার্ধ্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসন- 

বঙ্জিত1ঃ। বেদ বানধীয়ানাঃ সব্বে তে বৃষলাঃ স্বতাঃ ॥ ২৯১২ অঃ। 

নিরপ্নিক, সন্ধ্যাবঞ্জিত এবং বেদ যাহারা পাঠ করেনা, তাহার! 

সকলে5 বৃষল। 

মন্দ বলিতেছেন, 

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্ত্র কুরুতে শ্রমম.। 

স জীবন্লেব শূদ্রত্বমাশড গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ২ অঃ। 
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যিনি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া! অন্তর ( অন্ত বিদ্ালাভে ) শ্রম 

করেন. তিনি জীবিতকালেই সসস্তান শীঘ্ব শদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ্ 
বিষ্ট স্মতিতেও উক্ত আছে-_“যস্বনধীতবেদোহন্তত্র শ্রমং 

কুর্ধ্যাদসৌ সসস্তানঃ শূদ্রত্বমেতি” | ২৮ অঃ। 

বশিষ্ঠ ও বলিয়াছেন--“নানৃগ ব্রাঙ্মণো ভবতি”। ৩ অঃ। 

বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় ন1। 

অতএব মন্বাদি খষিগণের অন্ুশাসনে ব্রাহ্গণত্ব বহুকাল পূর্বেই 
নূপ্ত হইয়াছে । উপনয়ন পরিত্যাগে যদি কায়স্থের দ্বিজাতিত্ব নষ্ট 
হইয়া থাকে, তবে বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগে ব্রাঙ্গণেরও ব্রাঙ্গণত্ব নষ্ট 

হইয়াছে । তথাপি আমর দেখিতে চাই যে বাঙ্গলাদেশে ক্ষত্রিয় 

বৈশ্ের দ্বিজত্ব এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, আবার 

প্রতি আধ্্যগৃহ সাম্গানে মুখবিত হউক, ঘরে ঘরে বেদ ও উপনিষদের 
চর্চা হউক, আর্য সন্তানগণ ত্রহ্গজ্ঞান লাভে সঞ্জীবিত ও প্রবুদ্ধ 

হউক । বঙ্গীয় ব্রাহ্ণ সভ। সমগ্র বঙ্গদেশে শত শত বেদবিগ্ভালয় 

প্রতিষ্ঠা করুন; যাহাতে ভাবী বংশধরগণ পাত্রতা সম্পন্ন হইতে 

পারেন, যাহাতে হিন্দুর দেবকাধ্য ও পিতৃকাধ্য বিফল না হয় তাহার 
ব্যবস্থা করুন। ব্রাঙ্গণ অন্যকে নিধ্যাতনের আজ যে আয়োজন 

করিতেছেন, ব্রাঙ্ষণগণ পাত্রতা সম্পন্ন হইলে তাহার কোন প্রয়োজন 

থাকিবে না। 

ধর্শান্ত্রকারগণ যদিও গৃহস্থকে পাত্র বিচার করিতে পুনঃ পুনঃ 

আদেশ করিয়াছেন, তথাপি এমন লোক অনেক আছেন যাহারা 

ব্রাহ্গণের ভালমন্দ বিচারে তাহাদের অধিকার নাই বলিয়া মনে 

করেন। সমাজের অধিকাংশ লোক এমন শোচনীয় কুশিক্ষ। প্রাপ্ত 

হইয়াছে যে তাহার যাহা ঠিক অধর্্ম তাহাকেই ধর্ম মনে করিতেছে ! 

মহর্ষি অন্রি বলিতেছেন £-_ 
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অব্রতাশ্চানধীয়ান। যত্র ভৈক্ষ্যচর] দ্বিজাঃ। 

তং গ্রামং দওয়ে দ্রাজা চৌরতক্তপ্রদং বধৈঃ ॥ ২২। 
ব্রতহীন ও বেদাধ্যয়ন হীন ব্রাঙ্ষণগণ যে গ্রামে ভিক্ষাদি দ্বার! 

জীবন ধারণ করিতে পায়, সেই চৌরপালক গ্রামবাসিদিগকে রাজা 

বধদণ্ডে দর্ডিত করিবেন। কি কঠোর অনুশাসন! পাত্রবিচার যে 

গৃহস্থগণের অবশ্ঠ কর্তব্য এবং এ বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব যে কত 

গুরুতর এই অনুশাসন হইতেই তাহ জান বাইতেছে। 

হবিবংশে পুষ্কর প্রাহভাবে উক্ত আছে-_ 

যস্তনৈব শ্রুতং রাজন্ ন গৃহীতং বিশাম্পতে। 

কাঁমং তং ধার্থিকে। রাজা শদ্রকন্মাণি কারয়েৎ ॥ ২৪।১৩। ভবি। 

'যে গুক্ুপ্রমুখাৎ বেদাদি শ্রবণ করে নাই, শুনিয়াও যেতাহার 

অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাষ্ট ( অথণা যে আগ্ন গ্রহণ করে নাই )। 

ধাশ্মিক রাজা ইচ্ছাপুর্বক তাহার ছারা শবদ্রকন্ম ' করাইবেন।+ 
মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উত্ত আছে যে যে সকল ব্রাহ্মণ 

প্র'তঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্য) না রে, ধার্শিক লাজ তাহাদের দ্বারা সেবা 

কন্মসঈ করাইবেন। (১) সভা পর্ষেও দেখিতে প|ই-_“ বলীবর্দ 

পোষক ব্রাঙ্গণগণ এবং দাত্তযোগ্য ব্রাঙ্গণ সকল ধন্মরাজ যুধিষ্ঠিণের 
প্রীতির জন্য ত্রিখর্ধবলি (যাজন অধ্য।পন প্রতিগ্রহ বাহিত ব্রাঙ্গণের 

দেয় উপতটীকন ) লইয়া দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে, দ্বৌবারিকগণ 

তাহাদিগকে সভাস্তপে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।” (২) 

(১) যে ন পৃব্বাধুপাসন্তে দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্। 
সব্বাং স্তান্ ধান্মিকে। রাজ! শূদ্রকন্মণণি কারয়েখ ॥ 

অনু-_-১০৪1১৯ 
(২) গোবাসন! ব্রাহ্মণাশ্চ দাসনীয়াশ্চ সব্বশঃ। 

প্রীত্যর্থং তে মহারাজ ধন্ম রাজ্ছে৷। মহাত্মনঃ ॥ ৫) 

ভ্রিখব্ববলিম|দায় দ্বারি তিষ্ন্তি বারিতাঃ। সভা1__-৫১। 
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পূর্বকালে ব্রাহ্মণ গুণহীন হইলে সমাজে কিরূপ অবজ্ঞাত হইতেন, 
এই সকল শান্ত্রবাক্য হইতে তাহ] জান। যাইতেছে । ফপত ব্রাঙ্গণের 

ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা! যত কঠিন, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্থ বা বৈশ্ের বৈশ্যত্ব রক্ষা 
তত কঠিন নহে। তথাপি বাঙলা দেশে এমন ব্যবস্থা উত্তাবিত 

হইযাছে যাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত সকলেই শূদ্র হইলেন, কিন্তু “জন্মন! 

ব্রাহ্মণে। জ্ঞেয়ঃ' এই স্থত্রবলে ব্রাহ্মণের সাত খুন মাপ হইল, বেদাত্যাস 

অনাবশ্তক হইল, মনু বশিষ্ট ব্যাসের অনুশাসন নাকচ হইয়া গেল । 

ক্রমে এমন অবস্থা আসিয়াছ যে ব্রাহ্মণের গুণাগুণ বিচারে যজমানের 

অধিকার নাই, এই কুশিক্ষ। সমাজকে অধঃপতনের চরম সীমায় লইয়! 

গিয়াছে । 

নধুশনান। 

যঙ্জোপবীত ত্যাগের কারণ । 

শুদ্ধিতত্ে বঙ্গবাসিসংস্করণে ১৬৬ প্র্ঠা। 

“প্রতিলোমজাতানান্ত “'শৌচাশৌচং প্রকুবর্কারন, শৃন্রবৎ 
বর্ণসঙ্করা” ইত্যাদিত্যপুরাণাৎ্চ ব্যবস্থা । হইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি 

শ্দ্রত্বমাহ মন্নুঃ-_ 

শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। 

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাঙ্গণাদর্শনেন চ ॥ 

অতএব বিষ্পুরাণম._ 

মহানন্দিস্থৃতঃ শৃদ্রাগর্ভোস্তবোই তিলুবে। মহাপস্ধো নন্দঃ পরশুরাম 



৯৪ রঘুনন্দন 

ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী তবিতা। ততঃ প্রভৃতি শুদ্রা ভূপাল ভবিষ্য 
স্তীতি। 

তেন মহানন্দিপর্ধ্যস্তং ক্ষত্রিয় আসীত, এবঞ্চ ক্রিয়ালোপা দ্দেণ্যা 
নামপি তখৈব অন্বষ্ঠাদীনাম পীতি জাতি প্রসঙ্গাদুক্তম. 1” 

রঘুনন্দন শূদ্রজাতির অশৌচ প্রসঙ্গে বলিতেছেন “প্রতিলোমজাত 
বর্ণসঙ্কর দিগের অশৌচা দি শুদ্রবৎ হইবে. আদিত্য পুরাণ মতে ইহাই 

ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় দিগের ও যে শদ্ুত্ব হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ত্ব আর 

নাই, একথা মনু বাঁলয়াছেনঃ যথা1--+এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ 

ক্ত্রিয়োচিত সংস্কারাদর লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব 

প্রাপ্ত হইয়াছে ।” "এই নিমিত্ত খিঞুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে--যহা- 

নন্দীর শৃদ্রাগর্ভজাতপুত্র অতি লুন্ধ মহাপদ্ম নন্দ পরশুবামের ন্যায় নিখিল 

ক্ষত্রিরদিগের অন্তকারী হইবে । তাহার পর হইতে শপ্র'জাতীর্গণই 

ভূপতি হইবে 1” কিধুপুরাণের এই বচন হইতে জান1 যাইতেছে যে 

মহানন্দী পর্যন্তই ক্ষত্রয়জাতির অস্তিত্ব ছিল। এহরপে ক্রিয়ালোপ 

হেতু বৈশ্দিগের এবং অন্বষ্ঠ প্রভৃতির ও যে শুদ্রত্ব ঘটিয়াছে অশৌচ। দি 

বিষয়ে ও যে তাহার। ঠিক শূদ্রাচারী হইয়াছে এই কথা কেবল জাতি 
প্রসঙ্গ বশতঃই উক্ত হইল ।” 

বঘুনন্দনের সময়ে বঙ্গদেশে কেবল ব্রাঙ্গণ জাতির উপনধ়ন সংস্কার 

ছিল, ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্তগণ অনেক কাল পৃর্বেই বৌদ্ধধর্মান্ুরাগ বশতঃ 

বৈদিক উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন । রথুনন্দন এদেশের 

ক্ষত্রিয় বৈগ্ত সকলকে উপবীতহীন দেখিয়া বৃষল বলিয়া ঘোষণা করি- 

য়াছেন এবং তাহাদের শৃদ্রবৎ এক মান অশৌচ পালন করিতে হইবে 

এই আভিপ্রার প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মন্ুবচন হইতে 

ইদ্দানীন্তন ক্ষব্রিয়দিগের শৃদ্রত্ব প্রমাণ করিতে অথবা বিষ্ণুপুরাণীয় 

বচন দ্বারা মহানন্দীর পর হইতে ভারতবর্ষে আর ক্ষত্রিয় নাই, 



রঘুনন্দন। ৯৫ 

একথা৷ প্রতিপন্ন করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহ! সফল হয় নাই। 

মহানন্দীপর্য্যস্ত ক্ষত্রিয়শেষ হইলে ““ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়” কোথা হইতে 

আসিবে? 
মনু দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন £5_ 

“পণ্ড, ওড্রঃ ভ্রবিড়, কাদ্োজ, জবন, শক, পারদ, তিব্বত, চীন, 

কিরাত, দরদ ও খশ দেশীর ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শনে ক্রমে ক্রমে 

ক্রিয়ালোপ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে” । (৯) মন্থু বঙ্গদেশীয়, 

ক্ত্রিয়দিগের বা “ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের” শূদ্রত্ব হইয়াছে এমন কিছু 

বলেন নাই । মন্ু বচন হইতে এইমাত্র জান যায় যে অতি পৃর্বকালে 
অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্্য লাভের জন্য বা যুদ্ধব্যপদেশে চীন, তিব্বত, 

কান্ষোজ, দন্ুদাদি দেশে যাইয়া বসতি করিয়াছেন এবং তত্বন্দেশে 

ব্রাহ্মণের অতাবে ভাহাদের ক্ষঞ্জিয়োচিত উপনযধনাদি সংস্কার লোপ 

পাইয়াছে। ইহ] কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। কিন্তু বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়দিগের 

ক্রিয়ালোপ ব্রাহ্মণের অভাবে হয় নাই, ধর্মবিপ্লবে হইয়াছে । 
বিষুপুরাণের উক্তি নিতান্ত যুক্তিহীন। পরশুরাম ত্রেতা যুগে 

'অখিল ক্ষত্রিধান্তকারী' হইয়াছিলেন, তখাপি ক্ষত্রিয় জাতি বর্তমান 

ছিল. ক্ষত্রিয় রাজারও অভাব হয় নাই। ভ্রেতাতে তিনি স্থ্য্য বংশীয় 

শ্রীরাম চন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, আবার দ্বাপরের শেষে 

চন্দ্রবংশীয় তীম্মদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তিনি “অখিল 

ক্ষত্রিয়ান্তকারী' হইলে কলিযুগে মহানন্দী নামক ক্ষত্রিয় কোথা হইতে 

আসিবে, নন্দইব! ক্ষত্রিয়ের অস্তকারী কিরপে হইবেন? পরশুরাম 
- ২ পাটি টি শশী শশা শট 

(১) শনকৈত্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ 
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাঙ্গণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩। 

পৌগ্ুকাশ্টৌদ্রদ্রবিড়াঃ কান্বোজা জবনাঃ শকাঃ। 
পারদ পহুবাশ্চীনাঃ কিরাত] দরদাঃ খশীঃ॥ ৪81১০ অঃ। 
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একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করাতে ও যখন ক্ষত্রিয়ের অভাব 

হয় নাই. তখন নন্দ ক্ষত্রিয় বিনাশ করিলেই ক্ষত্রিয়ের অভাব হইবে 

কেন? মহানন্দীর পরে আর ক্ষত্রির নাই. বঘুনন্দনের এই সিদ্ধান্ত 
যুক্তিহীন। ইহা খুব সম্ভব যে মহানন্দী যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন 

সেই প্রদেশের ক্ষত্রিয়গণ অনভিজাত নন্দ রাজা হওয়াতে অসস্তষ্ 

বা বিদ্রোহা হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত নন্দ তাহাদ্দিগকে বিনাশ করিয়া 

ছিলেন, এবং তদবধি বহুকাল শ্মদ্রবংশই তথায় রাজত্ব করিয়াছে । 

এইরূপ পরশুরামও পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণদ্রোহী ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া 

থাকিবেন। রঘুনন্দন বলিতেছেন ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্তাদিরও 

শত্রত্ব হইয়াছে । বাস্তবিক ক্রিয়ালোপই বাঙগগলার ক্ষঞ্জিয় 'বৈগ্য 
সকলের শদ্রবৎ মাসাশেচাদি পালনের কারণ হইয়াঁছল, মন্তুবচন 

বা বিঞু পুরাণের উক্তির সহিত তাহার কোন সন্বদ্ধ নাই । বৌদ্ধ 
ধর্মের ক্রমিক তিরোধানের পর রঘুনন্দনের পৃন্ব শধ্যওত এদেশে 

অশৌচাঁদি আচার কোন নিদিষ্ট নিয়মে প্রতিপালিত হয় নাই। 

ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠার্দি উপনরন সংস্কার ত্যাগ করিলেও শুদ্রবৎ আচার সহস! 

গ্রহণ করেন নাই । বাঙ্গলার ব্রাত্য ক্ষাত্রর গণ পাছে উপনয়ন সংস্কার 

গ্রহণ করিভে ইচ্ছুক হন এবং শদ্রবৎ এক মাস অশৌচপালন করিতে 
সম্মত না হন এই আশঙ্কায়ই যেন রঘুনন্দন শাস্ত্রের দোহাই দির! 

তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার প্রয়াস 
নিক্ষল হয় নাই। রঘুনন্দনের অনুবত্তী ত্রাঙ্গণদিগের প্রচারে__“যুগে 

জঘন্টে তবে জাতী ব্রাঙ্গণ শদ্র এবচ।” জঘন্য কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ 
ও শ্ত্র এই দুই বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয় বৈগ্ত সকলই শুত্র হইয়াছে, এই 

বিশ্বীস সমাজের সর্বসাধারণের মনেই বদ্ধমূল হইয়াছিল । 

কিন্তু রধুনন্দন স্বীকার করিতেছেন যে এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত আছে, 
তাহারা সংস্কারহীন এই মাত্র । বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ সংস্কারহীন 
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হইলেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য গণ কেন সংস্করাহীন হইলেন ?-__-এই প্রশ্ন 

উদ্দিত হইতে পারে । 

ঘটক গ্রন্থে দেখিতে পাই রাজা আদশুর বৌদ্ধ গণের বারা জিত 
তদায় বঙ্গরাজ্ঞয শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিতে কান্কুজরাঞ্ বাঁরসিংহকে 

অন্গরোধ করিয়াছিলেন ।(২) ইহা অসন্তব নহে যে আদিশুরের পূর্ববাবধি 
এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল, আদিশ্র রাজা হইয়া বৈদিক ধর্ম 

কন্ম স্থাপনের জগ্ঠ কান্তকুজ হইতে বেদজ্ ব্রাহ্মণ এবং বেদাচার সম্পন্ন 
কার়স্থদগকে আ।নয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আদিশরের পরেই এ 

দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। পালরাঁজগণের 

ভাম্রশাসনাদিতে দেখা যায় যে তাহারা সকলেই বৌদ্ধ মতা- 

বলম্বা ছিলেন। বৌদ্ধধন্মমতে বৈদিক দশ সংস্কার ও যাগ যজ্ঞাদি 

সমস্ত নির্মল । 'শ্বতরাং পালবাচগণের রাজত্বকালে যে মগধ ও 

বঙ্গদেশে বেদোক্ত ক্রিয়াকম্মে প্রজাসাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছিল 

তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাউ । বিশেষতঃ রাজকন্মী কামস্থগণের পক্ষে 

বাগাব পন্মে অনুপ্রাণিত হ'ওষ়। অতি স্বাভাবিক বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার, 

বুদ্ধ প্রচারিত ধন্ম অনাধ্য বা আঁহন্দু ধম্ম নহে । হিন্দু ধম্মের সহিত 

্রষ্টধ'্ন ঝা মুসলমান ধর্দ্বের যে ব্যবধান বৌদ্ধধশ্মের সহিত সেই ব্যবধান 
নাই। স্থুতরাং সে কালে বৌদ্ধ মত অবলম্বন কোন হিন্দুর পক্ষে 

কঠিন ছিলনা। ব্রান্ষণগণও যে বৌদ্ধধন্ম্ প্রভাবে বেদচর্চ। ও বৈদিক 

যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়। 

যায়। পালরাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে. যখন বরেন্দ্রদেশে পালবংশ 

নিষ্প্রত অবস্থায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বিক্রধপুরে বন্দমবংশ রাজ্য 

(২) সুজিতসৌগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে। দ্বিজকুল বরজাতাঃ 

সান্ুকম্পাঃ প্রযান্ত। 
৭. 
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স্বাপন করিয়াছিলেন । তত্বশীয় রাগ শ্তামলবর্থী আদিশুর[নীত 

পঞ্চ ব্রাহ্গণের বংশধরগণকে বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদনে অসমর্থ দেখিয়া 

মহারাষ্ট্র হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাহারা নূতন বেদজ্ঞান 
নিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন বপিয়৷ বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হন! 

পৃরববধন্তী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধন্মে আসক্ত হইরাছিলেন। আমর! আজ 
পর্যযস্তও দেখিতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলের বাড়ীতে তান্রিক পুরোহিত 

ও বোঁদক পুরোহিত স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের আর কোনও দেশে 

এইরূপ ছুই প্রকার পুরোহিত দৃষ্ট হইবে না। ফলতঃ বর্ভমান তান্ক 

ধন্ম বৌদ্ধধন্ম ও বোদক ধন্মের মিলন স্থল। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক 

মত নিজস্ব করিয়া এবং ক্রমে বদি? সংক্কারাদি তাহার সহিত সংযোগ 

করিয়া ষে ধন্ম গঠন কবিষাছেন তাহাই বর্তমানে এদেশে প্রচণিত | 

বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমনের পর হইতেই বের্দিক সংস্কার ও ষাগ 

যজ্ঞাদি তান্ত্রিক মতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । লক্ষণসেন দেবের 
পবাবিকার ও রাদপগত, ভট্টশাপ়ারণবংশসম্ভৃত হলায়ুধ তদায় 

"ব্রাহ্মণ সববস্ব' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন_--বেদাধ্যয়ন পরাউ মুখ 

ব্রাহ্মণের শুদ্রন্ব শাক্ত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে । কলিতে. আম়ুঃ. প্রজ্ঞা, 

উৎসাহ ও শ্রদ্ধার অল্পতাহেতু উৎকল ও পাশ্চাত্য বৈদ্বিকগণ মাত্র 

(বদাধ্যয়ন করেন, বাঢ়।র বরেন্দ্র ত্রাঙ্গণগণ বেদাধ্যয়ন করেন না, 

বেদার্থজ্ঞানও তাহাদের নাহ, তাহারা কোনরূপে সংস্কারাদি ক্রিয়। 

সম্পাদন করেন এবং তাহারা কেবল অন্ুচিতাচার করিতেছেন |; (৩) 
শি স্পা টিটি শিক শী শী পিপি শীাশাীািতি ৭ শশা 7 শা শশশশীীিস্প ৭ ৮:০2 শী শি তি শশা ীশীশীশীশশ্ শশা পি 

(৩) “বেদাধ্যয়নবেদার্থজ্ঞানপরাঙ মুখব্রাঙ্গণত্য শুদ্রত্বমেব প্রাতি- 

পাদিতম। তত্রচ কলৌ আযুঃ প্রজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনাম ল্পংাৎ 
উৎকল পাশ্চাত্য।দিতি বেদাধ্যয়ন মাত্রং ক্রিয়তে। বাটায়বারেন্ৈস্ত 

অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশ বেদার্থন্ত কন্মমীমাংসাদধারেণ যজ্জেতি 
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ব্রাটীয়বারেন্দ্রদোষকারিক নামক ব্রীক্ষণকুলগ্রন্থে লিখিত 

“এক বাপের ছুই বেটা ছইদেশে বাস। 

বুদ্ধ পাইয়া! জাত খাইয়! করল সর্বনাশ ॥ 

পৈতা ছিড়িয়া পৈতা চাষ বৈদিকে দেয় পাতি। 

কন্ম খাইয়। ধর্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি ॥ 

অতএব দ্বেখা যাইতেছে যে, যে সাগ্সিক বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ণগণ আদি- 

শুরের রাঞ্ত্বকালে এদেশে আসিয়াছিলেন কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম 
প্রভাবে তাহাৰেরই বংশধরগণ অগ্নিহীন ও বেদহীন হইয়া তান্্িক 

ধন্ম অনলম্বন কখিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা বৌদ্ধমত গ্রহণ কবিয়া 

পৈত। ডি'ডিয়া ফেলিয়াছলেন. পরে বোঁদক ব্রাহ্মণের পাতি লইয়া 

পুনঃমংস্কৃত হৃইয়াঙ্ছেন। 

ধর্মবিগ্রবে যাদ ব্রাহ্ণদিগেরহই এত অধোগতি হইল, তবে ক্ষত্রিয় 

বৈগ্াদির * হইতেই পারে। বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণের জীবিকার জন্যই 
উপবাত রক্ষা কর! আবশ্তক, কিন্ত ক্ষঞ্িয় বৈশ্তের জীবিকার জন্য উপ- 

বীতের প্রয়েন হয় না । বাঙ্গলার কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়া তাহ। 

পুনরায় গ্রহণের 'বশেষ প্রয়োজন অন্ুতব করেন নাই। তান্ত্রিকধর্মাও 

তন্ত্রেক্ত সাধনেই তাহার] প্রসক্ত ছিলেন। উপবীত হীনত। ক্রমে 

তাহাদের এত ছুর্গতি ঘটাইবে তাহা পৃব্বে কেহ ভাবেন নাই.। চন্্র- 
__ এস শীশীটী শিট * স্পাপাীশশীীশশিল তি শিট ০ াশীপীশিিশীীশিশপাস্পপাী শিশ্ন - ৮শ পাটা সী শিস জা ৮ পাস তে ৮7 

কর্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে! ন চৈতেনাপি মন্ত্রাত্মকবেদার্থজ্ঞানং 

মন্ত্রর্থজ্ঞানস্তৈব চ যত্প্রয়োজনং। যতস্তৎ্পবিজ্ঞান মেব শুভফলং 

তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রায়তে ! * * 

যথা বিধ্যধ্যয়নপুর্বকে বেদার্থজ্ঞানে।  এতৈত্ত রাট়ীয়বারেন্দ্ 
কৈরনুচিতাচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে |” ব্রাহ্মণ সর্বশ্বমূ। 



১০৩ রধুনন্দন। 

বীপের রাজা প্রেমনাব্রায়ণের সভাপগ্ডিত ধবানন্দ তদীয় কায়স্থ 

কারকাতে লিখিয়াছেন ঃ 

বঙ্গে কাধ্যবশাদাসন্ গৌড়াৎ কায়স্থজাস্তদ]। 

তে স্থিতাঃ স্থানভেদেষু হীনাচারাস্ততোইভবন্ ॥ 

গৃহীত্বাধ্যাত্বিকং জ্ঞানং কায়স্থা বি প্রমান দাঃ । 

তত্যজুশ্চ যজ্ঞস্তরং গায়ত্রীঞ্চ তথাপুনঃ ॥ 

ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্বে বৃষলত্বং ক্রমাতৎগত?ঃ 

ততঃ কালে গতে চ'পি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্ ॥ 

তান্ত্রিকান্তে সমাধ্যাতাস্তন্ত্রাণামপিপার্রগাঃ । 

তথাতু শুদ্রধন্মাস্তে খ্যাত।*চ শ্রতিশাসনাৎ॥ 

কাধ্যব্যপদেশে গৌড় হইতে বঞ্চে যে সকল কারুস্থ আসিয়াছিলেন 

তাহার। ধিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া হীানাচার হন। আধ্যাত্মিকজ্ঞান 

গ্রহণ করিয়। বিপ্রমানদাতা কারস্গণ যজ্ঞসুত্র এবং গায়ন্রী ত্যাগ 

কবিম্লাছিলেন | ক্রিয়াহীন হইয়া! সকলে ক্রমে রুষলতব প্রাপ্ত হন। 

এইবূপে কিছুকাল অতীত হইলে তাহারা আগম ধন্মে দীশ্দিত হন। 

তাহার। তগ্রশান্রে পারগ এবং তান্ত্রিক বালা খ্যাতহন। তথাপি 

বেদের অনুশাসনে তাহার? শুদ্রধন্মা | 

ফ্রবানন্দ যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উল্লেথ রুরিয়াছেন তাহা বুদ্ধ- 

প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফ্রুবানন্র 

কায়স্থগণের ব্রাত্যতার যেকারণ লিখিয়।ছেন দেশের পুব্ব অবস্থার 

আশলোচন। করিলে তাহা এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। 

রথুনন্দনের ন্টায় ফ্ুবানন্দও ক্রিয়াহীনতাই শত্রধন্য অবলম্বনের 

কারণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

অতঃপর আমর! রঘুনন্দনের আর একটী কথার আলোচন। করিব । 
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তিনি উদ্বাহতত্বে কিরূপ প্রণালীতে কন্ঠাদান করিতে হইবে 

তত্প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £-_ 

 শিবদত্ত প্রপৌত্রী বিষ্ণদত্তপৌত্রী হরিদত্তপুত্রী যজ্ঞদতা কন্ঠা 
শিবিত্রপ্রপৌত্রায় বিঞ্ুমিভ্রপৌত্রায় রামমিত্রপুত্রায় রূদ্রমিত্রায় 

তুভ্যং সংপ্রদত্তেতি দৃষ্টার্থত্বাৎ পুংনচসাং ক্ত প্রত্যয়ার্থ| বিবক্ষা তেন 
সংপ্রদদে ইত্যেব প্রয়োগঃ ন সংপ্রদত্তেতি। তথাচ ব্যাসঃ নাম শোত্রে 

সমুচার্য্য প্রদগ্াৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সংপ্রদদে 

ইতি] 

“নামোপদেশমাহ বিষুপুরাণং ততশ, নাম কুব্বীত পিতৈব দশমে 

হনি দেব পৃণ্বং নবাখ্যং হি শন্মবন্মাদি সংযুতং। * “শম্মাদেবশ্চ ৰি- 
প্রস্য বন্মা রাতাচ ভূভুজঃ | ভূতিদ তশ্চ বেশ্তস্য দাসঃ শদ্রস্ত কারয়েৎ॥ 

ইত যয চানপি মমুচ্চসলকঃ 'শশ্মাত্তং ত্রা্মণ্তস্ত1ৎ ইতি শাতাঁতপীয়েন 
শশ্মাতা 8। * সংস্কারমাত্রেণ কুলংন্মান্থরোধেন কালাগ্তরেপি 
মসদতরিশেষাচরণমূ। সচ্ছু্াণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্থতিযুস্তর- 

নামহঞ্চ বে|দাম্। দেবাস্তাত্ত স্ত্িয়ঃ স্থৃতাঃ ইতি ছিভাতিস্ত্রীপরং শুদ্রী- 

দাসান্গকাস্থভা ইতি বচনাৎ।" 

এস্থলে ব্রঘুনন্দন দত্ত ও মিত্র বংশ ধারয়া তৎক!ল পচলিত সম্প্রদান 

বাক্যের যে উদাহরণ দ্রিয়াছেন তাহাতে নামান্তে বর্ণ সংস্চক শর্মা 

বন্মা. গুপ্ত ব! দা কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে নিশ্য়রূপে 

জান। যাইতেছে যে রঘুনন্দনের পৃর্েে কায়স্থগণের নামাতে দাস শবের 

ব্যবহার ছিল না। রঘুনন্দনও বস্থ ঘোষাদি কে *শূদ্র বলিয়াও 

নামান্তে দ।ন শব্ধ ব্যবহারের আদেশ কারতে সাহস করেন নাই। 

তিনি বন্ধু নোষাঁদ পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন । 

কিন্ত তিনি ব্রাহ্মণের দন্ চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদ্ধতযুক্ত নাম 

ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা! করেন নাই। তিনি উপবীতহীন কারস্থদের 
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নামান্তে বন্ম শব্দ প্রয়োগের আদেশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই, দাস 

শব্দ প্রয়োগের আদেশ কারলেও সে আদেশ প্রতিপালিত হইবেন। 
জাঁনিতেন, অত এব অগত্যা তিনি প্রচলিত রীতিরই. সমর্থন করিয্র - 

ছেন। রঘুনন্দনের কালেও কায়স্থদের পুর্ব স্বৃতি একেবারে লুপ্ত 

হয় নাই, কিন্তু ক্রমে সেই স্মৃতি এমন মলিন হইয়াছে যে ঘোষঠাকুর 
বসুঠাকুব, গুহঠাকুবেরাই পরে নিজের পিতা মাতাকেও নিজ মুখে 

দ্রাস দাসী বলিতে কুন্ঠিত হন নাই। 

রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্বে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকাঁৰ করিয়াছেন, কিন্তু 

ক্রিয়ালোপ হেতু তাহাদের শদ্রত্বপ্রাপ্তি ভ্রবং মাসাশৌচের বিধান 

করিয়াছেন। তদুক্ত '“ইদানীস্তন ক্ষত্রিয়” শব্দের লক্ষ্য বন্ড ঘোষাদি 

কায়স্থগণ তন্বিষর়ে সন্দেহ নাই। এজন্যই উদ্ধাহতত্বে তিনি বস্থু 

ঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের বিধান কুনিয়াছেন। দাস 

উপনাম ব্যবহার করিতে বলেন নাই। শুদ্র হইলে তাহার নামান্তে 

কেন দাস শব্ধ ব্যবহৃত হইবে না? একথার উত্তরে পণ্ডিতগণ 
বলেন এস্বলে শূদ্র অর্থ জাতিশূদ্র নহে, ভাক্তশূদ্র। রঘুনন্দন 

উদ্বাহতত্বে তাক্তশুদ্র অর্থেই বসু ঘোবদ্িগকে শন্র বলিয়াছেন ।' 

তথাস্ত । 

কুলীন ও মৌলিক। 
অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে আদিশুরানীত পঞ্চকায়স্থ 

ব্রাহ্ণদিগের সেবকরূপে বঙ্গদেশে আসির়াছিলেন। কেহ কেহ 

এই পঞ্চকায়স্ত্বের উচ্চবর্ণত্ স্বীকার করেন, কিন্তু মৌলিক কারস্থদিগকে 

স্তৎশূদ্র মনে করেন | এ সন্বন্ধে “বিজয়ার" ১৩২০ সনের স্যেষ্ঠ সংখ্যায় 
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শ্রীযুক্ত জয়ন্ত্কুমার বসু বর্ম বি, এল-লিখিত একটা প্রবন্ধ প্রকাশ্তি 

হয়। উক্ত প্রবন্ধে এই বিষয় সুচারুরপে আলোচিত হইয়াছে 

বলিয়া এই পুস্তকে তাহ! পুনঃ প্রকাশিত হইল । 

“শ্রীযুক্ত পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “বিজয়ার” অগ্রহায়ণ ও 

চেত্র সংখ্যায় “বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ” সম্বন্ধে যে ছুইটি প্রবন্ধ 

লিখয়াছেন তাহাতে তিনি অকপট তাবে নিজের মতামত ব্যক্ত 

করিধঘাছেন। আমাদেরও বিশ্বাপ এই যে বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক 

তিরোধানের পঙ্গে (১) ব্রাহ্মণ, (২) “জলচল* অন্যান্ত জাতি এবং, 

(৩) অনাচরণীহ্ জাতিসকল-_-এই তিন শ্রেণীর লোকদ্বারা বাঙলার 

হিন্দুসমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং যাহা! প্রথমে নবগঠিত 
হিন্দুপমাজের নিয়মাধীনে আসে নাই, তাহারা অনেকে পরে হিন্কু- 

ধন্মমত গ্রহণ করিলেও অনীচরণীয় হহয়! রহিয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলার 

কারস্থজাতি সম্বন্ধীয় তাহার কয়টী মন্তব্যের প্রতিবাদ করা নিতান্ত 
আবগ্তক মনে করিতোছ। তাহার বিশ্বাস কান্ঠকুজ হইতে পঞ্চ কায়স্থ 

পঞ্চ ব্রাহ্মণের “সেবক* রূপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চয়ই 

শৃদ্র নহেন, কারণ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ শুদ্রের সেবা নশ্চয়ই গ্রহণ করেন 

নাই। পরে ৮ ঘর ও ৭ঘর “সৎশদ্র' এ পঞ্চ কায়স্থের সহিত যৌন 

সম্বন্ধে মিলিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহার মতে মৌলিক কায়স্থগণ শূদ্র। 

পঞ্চকায়স্থ যে সেবকরূপে আসেন নাই তত্পক্ষে অনেক আলোচনা 

হইয়াছে । তবে কোন উচ্চশ্রেণীর মাসিক সাহিত্যে এ বিষয়ের 

আলোচন! হইয়াছে কিনা জানিনা । অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্তও 

তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্ষণদিগের সেবা! করা শ্লাঘা মনে করিতেন তাহাতে 

সন্দেহ নাই, শান্ত্রেও তাহার বাদ নাই। কিন্তুযে পঞ্চ কায়স্থ 

কান্তকুজ হইতে রাজ। আদিশুরের ভবনে আসিয়াছিলেন. তীহার' 

ব্রান্ণসেবাপরায়ণ হইলেও সেবক ব। ভৃত্য ছিলেন না। বহুকালাগত 
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প্রবাদ এই যে তাহার] হস্তী, অশ্ব ও শিবিকারোহণে বাঙ্গলায় 

আসিয়াছিলেন। 

ঘটকগ্রন্থে উক্তহইয়াছেঃ__ 

'গোযানাদাগত। বিপ্র1 অশ্থে ঘোষাদিকাস্্রয়ঃ। 

গঞ্জে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥ 

চন্দ্রদধীপের রাঙ্জা প্রেমনারায়ণের সভাপপ্তিত গ্রবানন্দ তদীয় 

'“কায়স্থ কারিকাঁতে পঞ্চকায়স্থকে “পঞ্চপ্রধান” বলিয়। চিজ 

করিয়াছেন। এই কারিকাতেও উক্ত হইয়াছে__ 

গজাশ্বনরযানেষু প্রধান অভিসংস্থিতাঃ। 

গোযানারোহি ণো বিপ্র1ঃ পর্ভিবেশসমন্ত্িতাঃ ॥ 

বাহার। হাতী, ঘোড়া ও পাঁলকিতে আিয়াছিলেন তাহাদিগকে 

পাচকড়িবাবু কিরূপ সেবক বনিতে চাহেন? ইহাতে খিল্ষণ 

উপলান্ধ হর যে এ পঞ্চবাঘস্থ সন্ত্রান্ত ও পদস্থ 'লোক ছিলেন। 

গজারোহণ ও অশ্বারোহণে অনভাস্ত ব্রাহ্ণগণ নিরাপদ গোশকটে 

আগমন ক্রিযাছিলেন, উহ? সম্ভবপর। শিবিক হইতেও গেযান 

নিরাপদ্, বিশেষতঃ সাগ্নিক ব্রাঙ্গণদের পক্ষে স্ুপরিসর গোষানে 

যঙ্ঞাগ্নি বুক্ষা' করিয়া চল! সহজ্জ হইয়াছিল। আদিশুরের সভাতে 

পঞ্চকায়স্থের পর্রিচন সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে, তাহারও কিঞ্চিৎ 

আলোচন।? এস্ঠণে আবন্তক । বঙ্গজ কারস্ককারিকাঁতে উক্ত আছে 

স্ুতালিকতান্বর এষ কৃতী 

মকরন্দ ইতিপ্রতিভাতি যা 

দ্বিজবশ্)কুলোভ্তব তট্টগতিঃ | 

সচ ঘেোধকুলাবুঙ্ভান্গুরয়ং সৌকালান গোত্রঞঃ শৈব এব। 

শ্ীভট্রস্ত শিষ্যে। মৃহাতান্ত্রিকাঞ্গণ্যঃ 

সুর্যযধ্বজধর ইহাপি শ্রাগ্রগণ্যঃ 1৮ 



কুলীন ও মৌলিক । ১০৫ 

দ্রশরথের পরিচয়ে উক্ত আছে-_ 

বস্থুধাধিপচক্রবর্তিনে। বস্তৃতুল্য। বন্থুবংশসম্ভব?ঃ | 

দশরথে! বিদ্িতো৷ ্রগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃকুলে 

সচ চৈগ্যকুলান্ুজ সোষসমেো। গৌতমগোত্রজঃ 

শ্রীদক্ষশিষ্যে। মহাত্মা! সুধীরে। ধানন্মকোতিনির্মলাস্তঃ 

মহাতান্ত্রিকে। বীরগণাগ্রগণ্যাতিযানী ॥ 

বিরীটের পরিচয়ে__ 

অয়মপ্রিকুলোস্তবে গুহবংশাভিধানে। যহান্ 

বিরাটপুরুষসমেো। বিরাটাভিধানে! গরীয়ান্। 

স্থতাপসে। মহাবাহুঃ কাশ্তপগোব্রসম্ভবঃ ॥ 

শ্রীহর্যশিষ্যে৷ মতিম।ন্ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ | 

সদদ্বিজাণিপাশকে। ধ।ম্মিকাগ্রগণ্যঃ | 

কালিদ।সের পারিচত্বেব_ 
প্রতাপতপনোন্তপদ্বিষালিযে(বিদালিকো। 

[বিভাতি মিত্রবংশসিক্ধুকালিদাসচন্দ্র কঃ ॥ 

“স 6 বেষ্জনপ্রধানে। থিনাং বরোহয়ং। 

হাশ্ধড়স্ত (শষ্যে। বিশ্বামিত্র গোত্র ॥ 

শান্ত্রজ্ঞঃ সুশীদ৫ অুধীরশ্চ প্রাজ্ঞ ন্মাগ্য প্রকৃতিশ্চ কুলদেবীতন্ত | 

পুরুষোতমের পারচয়ে 

'-অরঞ্চ পুরুষোত্তম অগ্রিদত্তকুলোভ্ভবঃ | 

ুদত্তবংখদীপ কঃ সব্ববিদ্ভা বশারদঃ ॥ 

মহাক হী মহাযানী কুলভূদ গ্রগণ্যকঃ। 

স আগতো বঙগদেশে সব্বোং রক্ষণায় চ॥ 

সচ শৈব সেনাধর৫ শৈববরে। রথিনাঞ্চরথী 

মৌদগল্য গো ত্রঃ শস্তরজ্ঞঃ শান্ত্রজ্জে! ভাঙ্ুরশ্চ বলী 



১০৬ কুলীন ও মৌলিক । 

পিনাকপানি কুলদেবতাচ। 

চকারু নৃপাতঃ স তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং ॥ * 

দ্বিজঘটকচুডামণির ১০৮ সনে বরাচত দক্ষিণরাটায় 

কারিকাতেও উক্ত আছে__ 

“পঞ্চকায়স্থ আসে নৃপতি সদন। 

সসন্ত্রমে নরপতি দিল। আলিঙ্গন ॥ 

জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে । 

এতশুনি কহে তবে পঞ্চ ৩তপোধনে ॥ 

এই পঞ্চঞজ্ন হয় কায়স্থ কুমার । 

জিজ্ঞাসহ ইহাদগোক কহে ভত্তপ। 

দ্শরথ মকরন্দ কালিদাস কর। 

শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশর'॥ ৭ 

দক্ষদ্বিজ আদ করি মুনি পঞ্চজন। 

ইহাদের দাস হইন্ু শুন সব্দজন ॥ 

দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহাঁপাল। 

এক গ্রামে বসতি আছধে বহুকাল ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি । 

রাঢ়দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি ॥ 

৪ সং 

ঘোষ বসু মিত্র গুহ কুলের অধিকারী । 

অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি ॥, 

সমুদয় ঘটকগ্রন্থই ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমনের বহু পরে লিখিত 

হইয়াছে । সুতরাং ঘটক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সত্যনির্ণয় করা 
০০০ শশী পিষ্ট শালা শীট শশা 

* “বিজয়া”তে এই গরিচয়গুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয নাই? 



কুলীন ও মৌলিক । ১০৭ 

দুরূহ । তথাপি কোন কোন ঘটকগ্রন্থে পঞ্চকায়স্থৃকে *শূদ্র' ও দাসঃ 
বলায় তাহা অনেকের বিশেষ প্রীতিকর হইয়! পত়িয়াছে। কিন্ত 

নিরপেক্ষ তাবে ঘটক গ্রন্থোক্ত বাক্য সমূহের আলোচনা করিলে উহা] 
প্রতিপন্ন হইবে যে কান্তকুজাগত কায়স্থগণ ব্রাহ্গণদিগের শিষ্য 

টিলেন; তীহার। নিজেদের দান বলিয়া গুরুর প্রতি ভক্তি ও 

বিনঘ প্রকাশ করিয়াঁছলেন মাত্র। ইহা প্রসিদ্ধ অংছে ষে 

দনবংশোত্তব পুরুষোত্তম এরূপ বিনষ প্রকাশে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

ত জব ঠ্য--_ 

“চকার নৃপতিঃ স তং নিষ্কুলং বিনম্বাদ্ধীনং।" 

বিনয়ের অতাবে বা অভিমানের জগ্য দত্তবংশ নিষ্ুল হইয়াচ্ছিলেন, 

মিথা। কথ! বলার জন্য নহে । ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর 

চারিজন যে নিগের্রের দাস" বলিয়াছিলেন, তাহা বিনয় প্রকাশ মাত্র । 

বন্তঃ কেহই দাস ছিলেন না। 

আর একটী কথা ভাবিবার এই যে £স কালে রেল ষ্টিমার ছিল না । 

কান্যকুজ হইতে বাঁঙক্গলার পথও সুগম ছিল না। এমন অবস্থায় 

কাগ্কুক্জের পীাচজন ব্রাঙ্ষণ অপরিচিত বাঙ্গালাদেশে পাঁচজন 

সেবকমাত্র সঙ্গে লইয়। নিশ্চয়ই আসেন নাহ। প্রবাদ এই যে 

আঁদশুরকে ব্রাঙ্ণ আনয়ন করিতে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং 

কান্তকুজরাজ পরাভূত হইয় বঙ্গে ব্রাঙ্গণ প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

নিশ্য়ই ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থের সাঁহত বহু রক্ষিসৈন্য ও ভৃত্যাদি 
আপিয়াছিল । হৃম্তী, অশ্ব. গোশকট পরিচালন ও শিবিকাবহনের 

গন্য আরও কত লোক ছিল। স্থুল কথা এই যে কান্তকুজ হইতে 

যাহারা আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থই প্রধান, 

তাহাদ্দেরই রাজসভাতে পরিচয় গৃহীত হইয়াছিল, ভূত্যাদির পরিচয় 
গৃহাত হয় নাই। ইহা খুব সম্ভব যে রাজা আরদিশুর বৈদিক 



১০৮ কুলীন ও মৌলিক । 

যজ্ঞসম্পাদ্ন এবং সমাজ ও রাজ্যের উন্নতির জন্য ব্রাঙ্গণ ও কায়স্ 

দুইই চাহিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে_ 

আদিশরে। মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ। 

তদর্থে প্রেরিতা যজ্জে উপযুক্ত দ্বিজাদশ ॥” 

আগত পঞ্চকায়স্থ বীরপুরুষ ও সন্তরীন্ত লোক ছিলেন এবং শদনুরূপ 

যান বাহনেই আসরাছিলেন | তাহারা নিজেদের "দাস” বলিয়া 

গুরুদিগের মধ্যাদা। বাড়াইয়াছিলেন। বীধত্বাতিমানা পুরুষোভ্তম 

তাহ! করেন নাই বলিয়া রাঁজসতাতে আবনরী গণ্য হইয়াছিলেন। 

কিন্ত রাজসভাতে প্রদত্ত পরিচরগুলি প্রবাদরূপে চলিয়া আনিয়াছে 

এবং কালে কায়স্থদিগের আত্মবিস্বতিতে এবং ব্রাঙ্মণদিগের 

কানস্ছদিগকে “দস” বপিয়া আনন্দান্তুভবের চেঞ্'র এখন অনেকের 

এমন বশ্ব/স হংয়াছে যে কায়স্ছেরা দাস ৎ' ভ৩)কপেই আ'সয়- 

ছিলেন । | 

অথবা এই প্রবাদ সম্পূণ অমুলকও হ৬০৩ গারে। নহমূলা 

জনঞাতঃ একটা কথা! আছে বটে। কিন্ত বাঙ্গলার অনেক 

জনভ্রঠি এতিহাসিক গবেষণার অমূলক প্রতিপন হইয়াছে । সহঅ- 

বন্দর পূর্বেও যে বাঙ্গলাদেশে কারস্থজাত শ,প্রহইতে বহু উচ্চ সন্রন্ত- 

জাতি ছিলেন, তাহার এ্রতিহাসিক প্রমাণ দিন দিন আিস্কিত হহতেছে। 

প্রাতহা।সক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈঞের মহাখন মদনপালদেবের 

সমসাময়িক "কলিকালবাল্সীকি. “রাম চপ্সিত -প্রণেত।, বগে্াবাসা 

গৌড়কাব সন্ধটাকর নন্দী এবং পাঁলবাঞ্গণের প্রভাবকালের 

“বাঢ়াধিপ, “মহামাগুলিক” জশ্বরঘোষের তাত্রশীসন সম্বন্ধে 

আলোচনা করিতেছেন । বল্লালের তাত্র-শাসন হইতে জান! 

গিয়াছে যে "হরি ঘোষ তাহার সান্ধিবিগ্রহক ছিলেন। 

নারায়ণ দত্ত লক্ষণসেনের এবং কোপিবিষুণ বিশ্বরূপসেনের 



কুলীন ও মৌলিক! ১০৯ 

সান্ষিবিগ্রহিক ছিলেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় 

“সেখ শুভোদয়।' নামক যে প্রাচীন সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার 

করিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে উমাপতি ধর লক্ষমণসেন 

দেবের এবং পহদেব ঘোষ রামপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি 

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তট্টশালী এম্. এ, বিক্রমপুরে প্রায় সহজ্রবৎসরেপ 

প্রাচীন একখানা বরদাতারামুত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার পাদ- 

পাঠে “কায়স্থ সঙ্বেশ গুহ”? ক্ষোদিত আছে । পুবাতত্বের বৈজ্ঞানিক 

আলোচনা যত হইতেছে, ততই কায়স্তজাতির উৎকর্ষ ও গৌরবের 
হাঁতহাস প্রক্টিত হইতেছে । 

পাঁচক৬ বাবু লিখিরাছেন যে কাস্তে! ব্রাঙ্গণের “দাস? বলিয়া 

এমন গ্রাঘ অন্ুতব করিতেন, যে শ্টাহারা 'দ্াস' উপাধি নিজম্ব করিয়। 

লহয়াছেন। , দাক্ষণ* বাঢ়ীয়গণ "দাস বসু, "দাস ঘোষ. বলিষা। 

থাকেন সত্য। কিন্ত তাহার কারণ অন্যরূপ হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মের 

তিন্বোধানের সঙ্গে নবীন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা যখন আবশ্বাক 

হইয়াছিল এবং বহুণৌক যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে কুষ্ঠিত ছিল, 

তখন ব্রাহ্মণের মান বাড়াইবাপ জন্ট ব্রাঙ্গণের পরেই যাহার শ্রেষ্ঠ এবং 

যাহার। দেশে সব্বাপেন্স। ক্ষমতাশালা; সেই কায়স্থজাতর এক শাখ। 

দক্ষিণ রাঢ়ায় সমাজ “বিপ্রদীস' কথাটি নজেদের ভূষণ করিয়া লইলেন 
_ইতা অসম্ভব নহে । ব্রাহ্গণগণও বিপ্রসেবাতে যে শ্রেষ্ঠ কায়স্থজীতি- 

রত অধিকার এবং বিপ্রদ্াসত্ব স্বীকারেই যে তাহাদের মহত্ব, কায়স্থদের 

মনে এইরূপ ধারণ। জন্মাহতে কম চেষ্টা করেন নাই। সেই এক দ্দিন 

'গরাছে যখন বৌদ্ধধন্মপ্রভাবে সাবিভ্রীত্রষ্ট ক্ষাত্রয় বৈশ্তাদি সকলের 

উপরেই বিশেষ প্রাধান্ঠ স্থাপনের জন্য ম্মাঙ্ড রখুনন্দন ও ব্রাহ্ণঘট কগণ 

ব্রাহ্মণেতর সকল গাতিকেই শূদ্রবর্ণতুক্ত কাঁরতে বিশেষ প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন। বুনন্দনকে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ্ের প্রাণপ্রতিষ্ঠাত। 
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বলা যাইতে পারে । তীহার পুব্বে আচার পদ্ধতি, ক্রিয়া কন্ম কিছুই 

[নয়ান্ত্ত ছিল না। কিন্তু তিনি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বষলত্ 

প্রাপ্তি প্রতিপাদনের জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 

আভসদ্ধিমলক | পাঁচকাড় বাবুর মতে নবীন হিন্দুসমাজে কাযস্থকে 

ক্ষত্রিয় করিয়া লওয়াই সঙ্গত ছল । কন্ত ব্রাহ্মণগণ তাহার (বপবীত 

চেষ্টাই তখন করিয়াছিলেন। 

পাঁচকড়ি বাবু দক্ষিণরাঢ়ায় কারস্সমাজের নিয়ম-পদ্ধাত মাত্র 

অবগত আছেন। আর তিন সমাজের নিয়ম পদ্ধতি তিনি জানেন না। 

বঙ্গজ সমাজে কারস্তের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা আধক, বোধ হয় আর তিন 

সমাজের সংখ্যার সমান হইবে। বঙ্গজ সমাজে কিন্তু কোন কাস্ট 

নাম বলিতে 'দাস বলে ন!। বারেন্দর বা উত্তরবাঢ়ার 

সমাঙ্জেও তাহা নাই। পৃণ্ববঙ্গে ঘোষ, বন্থুৎ ও ,গুহবংশায়গণ 

ঘোষঠাকুর, বন্ুঠাুর। গুহঠাকুর বিরা অভিহিত হয়া 

থাকেন । দক্ষিণবাঢার সমাজেও নামের সহিত “দাস শন্দ ব্যণহার 

রঘুনশ্দনেব পরে প্রচাল৩ হইরাছে। রঘুনন্দনের পৃব্ৰে কায়স্থগণে 

বিবাহাদবর মন্ত্রেও নামান্ডে দাস শব্দ ব্যবহ্ৃত হইভ না। "উদ্বান্- 

তত্বেণ" শেষ ভাগে রঘুনন্দন তত্কালপ্রচণিত সম্প্রদান বাক্যের 

একটি উদাহবণ দিঘ্াছেন, যথা 

“শিবদত্তপ্রপৌত্রী বিঞ্ুদত্তপৌত্রী হরিদত্তপুত্রী যজ্জদত্তাকণ্ভা শিখ- 
মিত্রপ্রপৌত্রায় বিষুমিব্রপৌত্রার় রামমিব্রপুত্তায় রুদ্রমিত্রায় তুত্যং সং- 

প্রদত্তেতি দৃষ্টার্থত্বাৎ পুংবচসাং ক্তপ্রত্যন্ার্থা বিবক্ষা তেন সংপ্রদদে 

ইত্যেব প্রয়োগঃ ন সংপ্রদত্তোতি |” 

অর্থাৎ স্মার্ভ বলিতেছেন, "কন্ঠ তুভ্যং সম্প্রদ্বত্ত”, এইরূপ পাঠ না 

হুইয়৷ “কন্তাং তৃত্যং সম্প্রদদে” এইরূপ পাঠ হওয়া উচত। 

রঘুনন্দন দত্ত ও মিত্রবংশ ধরিয়া ততৎকালপ্রচলিত সম্প্রদানবাক্যের 
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যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে নামাস্তে “দাস? শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। 

রঘুনন্দনের “অষ্টাবিংশতিতত্ব প্রণয়নের পর হইতেই ব্রাহ্ষণগণ “যুগে 
জঘন্তে দ্বে জাতী ত্রাঙ্মণঃশূদ্র এবচ"--এহ কথা £বশেষরূপে প্রচার 

করিরা, কায়স্থ বৈগ্ভ সকল জাতির মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া 

দিয়াছিলশেন যে কলিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিই শদ্র. সুতরাং 

তাহাদের শুদ্রাচারই পালনীর এনং নামান্তে “দাস' শব্দ ব্যবহার ও 

মাসাশৌচ পালনই ধশ্মসঙ্গত। ক্রমে. এইরূপ আচার প্রচলিত 

হইয়াছে! 

পাঁচকড়ি বাবুর মতে পঞ্চকাস্থ যে শুদ্র নহেন তাহার বিশেষ 

প্রমাণ এই যে তাহার] সাগ্রিক ব্রাঞ্চণদের সেবা করিয়াছিলেন। ইহ! 

বিশেষ প্রমাণ নহে। বিশেষ প্রমাণ এই ষে, (১) তাহার] হত্তী, 

অশ্ব ও শিবিকার *আসিদাছিলেন, (২) বাজা আদিশুব তাহাদিগকে 

রাজসভায় সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, (৩) বল্পালের সভায় ব্রাহ্মণ 

কায়স্ উভয়ই কোৌলীন্ত মর্ধ্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, (৪) একই নব 

গুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৌলীন্য পাইয়াছিলেন, এবং ( ৫ ) শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণ- 

গণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্তের বংশকার্তনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ যে 

শূদ্র নহে এ সকল তাহার বিশিষ্ট প্রযাণ। যে নয়টী গুণে কায়স্থগণ 

কৌলীন্ত লাভ করিয়াতিলেন_যথা বিদ্যা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান 

প্রভৃতি-_তাহাতে শুদ্রের অধিকার নাই। কৌলীন্তরূপ মহ] সম্মান 

রাজ। ব্রাহ্মণদের সহিত শুদ্রকেও (দিয়াছেন, ইহাও অসম্ভব কথ|। 

পৃব্বকালে ব্রাঙ্গণগণ পুরাণাদিতে ক্ষত্রিয়দিগের বংশকীর্তন কারয়াছেন, 

শ্দ্রের বংশকীর্ভন কখনও করেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ ঘটকনিয়োগের 

ঘারাও কায়স্থের উচ্চবর্ণত্ব প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চ কায়স্থ্ের উচ্চবর্ণত্ের 

আর একটা প্রমাণ তাহাদের নাম। 
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মনু বলিয়াছেন £-- 

'“মঙ্গল্যং ব্রাহ্গণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্। 

বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শুন্রস্য তু জুগুপ্সিতয্ ॥ ৩১২ অঃ 

শদ্রের জুগুগ্সিত নাম হইবে। কিন্তু মকরন্দ. দশরথ. পুরুষোত্তম, 

বিরাট কালিদাস এই পাঁচটী নাম কতত্ুন্দর' জুগুগ্সিত হওয়া] ত 
দুরের কথা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-যোগা নামের মধ্যেও এই নামগুঁলি উৎকুষ্ট। 

ইহার একটী নামও বৈপ্ঠোচিত বা শুদ্রোচিত নহে । এই পাঁচটি নাম 
দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে কান্ঠকৃজ।গত পঞ্চকায়স্থ উচ্চবর্ণসস্তু 5। 

পাঁচকড়ি বাবুর মতে পঞ্চ কায়স্ত ব্যতীত সেন, সিংহ, শূর, পাল 

প্রভৃতি উপাধিধারী মৌলিক কাবস্থগণ সৎশদ্র এবং তাহারা পূর্বতন 

বৌদ্ধধন্ম ছাড়িয়া হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়। কাধস্থ সমাঞ্গে মিলিম্বা- 

ছেন। তাহার এই অনুমানের ভিত্তি কি তাহ 'আমবণ জানি না। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্তাব একজন প্রসিদ্ধ লেখক এইরূপ মন্তব্য 

প্রকাশ করাতে অনেকে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন । মৌলিক কায়গ্ঠ- 

গণও যে পঞ্চকাযস্তেরই সবর্ণ তদ্দিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই । দ্বিজ- 

বাচস্পাত হদাঁয় কারিকাতে লিখিষাছেন যে পঞ্চকায়স্তের পরে আরও 

তিনজন এবং তত্পপ আরও ১৯জন কায়স্থ মাদিশরের রাজত্ব কালেই 

বাঙ্গলায় আসিরাঁছিলেন এবং আদিশুর সেই সকলকেই এক একটী গ্রাম 

দান করিয়াছিলেন । মকরন্দ, দশরথ, বিট. কালিদাঁপ ও পুরুষোত্তম 

এবং দেবদত্ত নাগ, দন্দ্রতান্থু নাথ ও চন্দ্রচুড় দান-_-এই ৮ জনের নাম 

করিয়া দ্বিজবাচম্পতি লিখিণাছেন-_-“অষ্টো খ্যাতাস্ত কায়স্থাঃ কান্য- 

কুজ।ৎ সমাগতাঃ1” তত্পর জয়ধর সেন, ভূমিপ্রয় কর. ভূধর দাম” 

জয়পাল পাল, চক্রধএপালিত, চন্দ্রধবজ চন্দ্র, রিপুপ্তয় রাহা, বীরভদ্র, 

দ্গুধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধবজ দেব. বশিষ্ট কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম; 

বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদ বিষুণ বিশ্বচেতা 
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আঢ্য ও মহীধর নন্দন--এই ১৯ জনের নাম ও গুণের উল্লেখ করিয়। 

বলিয়াছেন 2 

“একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্তকুজাৎ সমাগতাঃ । 

স্থাপয়ামাস তান্ সব্বান্ আদিশরোনুপেশ্বরঃ ॥ 

ঞ পৃ রু স 

সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামাণি সমুদ্ধানি চ। 

বাসার্থং প্রদদৌ তেত্য আদিশুবে! নুপো্তমঃ ॥ 
দ্বি্জ ঘটকচুড়ামণিও লাখয়াছেন-_ 

আর যত কারস্থ আইলেন পরে। 

পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সতারে॥ 

পশ্চিম হইতে আইল। গৌড়দেশ পরে। 

সপ্তগ্মে মিলিল মৌলিক আসি যত। 

আর যত কায়স্থ আইল তবে তথ॥ 

রাজকীয় কম্মই কায়স্থের উপজীবিক1। আদিশুর বৃহৎ হিন্দুরাজ্য 

স্থাপন করয়াছেন এবং কান্তকুক্জের ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ 

তথায় যাইয়। প্রভূত সন্মান ও সমৃদ্ধিলাত করিয়াছেন, এ কথ কান্ত- 

কুক্সের অন্ত কায়স্থদের জানিতে বেশী বিলন্ব হয় নাই। সুতরাং আরও 

বহু কায়গ্থ যে বা্গলায় আসিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, ইহ] একরূপ 

স্বতঃসিদ্ধ। 

বঙ্গজ ঘট ককারিকামতে বল্লালসতায় দত্ত, দাস, নাগ, নাথ এই 

চারি ঘর মধ্যল্য এবং সেন, সিংহ, সোম, রক্ষিত প্রভৃতি ৯৯ ঘর 

মহাপাব্র আধ্যাপ্রাপ্ত হন। ইহার। বিশুদ্ধ কায়স্থ না হইলে এরূপ 

মর্যাদ। লাত করিতে পারিতেন না। বল্লাল বল, বর্ধন, আইচ, শুর, 

প্রভৃতি আরও ৭২ ঘর কায়স্থকে গুণহীন বলয় “অচল সংজ্ঞা প্রদান 

করেন এবং কুলীনদ্দিগকে তাহাদের সহিত আদান প্রদান করিতে 
৮-৮ 
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নিষেধ করেন। ইহারা অন্ত কোন দেশ হইতে আসিয়াছেন 

এরূপ উল্লেখ নাই। ইহারাই বোধ হয় বাঙলার পুব্বতন কাযস্থ, শৃন্র 

নহেন। শদ্র হইলে কুলীনদিগকে তাহাদের সহিত ক্রিয়া করিতে 

নিষেধ করাব প্রয়োজন হইত না। 

নন্দী, বিষণ, শর, সিংহ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ যে শব্দ 

হইতে পারে ন। তৎ্পক্ষে আরও বিশেষ প্রমাণ আছে । (১) প্রায় ৯১০ 

শত বৎসর পুর্বে বরেন্দ্রদেশবাসী সন্ধ্যাকর নন্দী “রামচরিতম্” 

নামক উত্কুষ্ট সংস্ত কাব্য রচনা করেন। এসিধাটিক সোসাইটী 
তাহার প্রাচীন হস্তলিপি নেপালের রাজপুশুকালয় হইতে আনাইয়! 

১৯১০ সনে মুদ্রিত কারয়াছেন। নন্দিবংশজাত সন্ধ্যাকর অসাধারণ 

পাপ্ডিত্য ও প্রত্িভাবলে তৎকালে “কলিকাল-বাল্সীকি” উপাধি লাত 

করিয়াছিলেন । রামচরিতের শেষ ভাগে যে রংশপরিচর প্রদত্ত 

হইয়াছে তাহ হইতে জানা যায (য সন্ধ্যাকরের পিতা 'করণ্যানামগ্রণী 

(€ কায়স্থশ্রেষ্ঠ ) প্রঙ্গাপতি নন্দী সাঞ্সিবিএঞহিক ছিলেন । (২)লক্ষ্ণ- 

সেনদেবের মন্ত্রী উমাপতি ধরের কথ পুর্বেই উল্লি(খত হইয়াছে 10৩) 

বিশ্ব্ূপসেনের তাত্রশাসন হইতে জানা গিবাছে যে কোপি বিষ্ণু 

তাহার যহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন ।-- 

'-শ্রীকোপিবিষ্ণুরতবৎ গৌড়মহা সান্ধিবিগ্রাহিকঃ1” 

(8) ভুলুষ়ার লক্ষমণমাণিক্য শওরের বংশে আজ পধ্যস্তও 

বিবাহাদির মন্ত্রে মহিলাগণ 'দ্রেবী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। 

(৫) পশ্চিমভারত হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় বাঙগলায় আসিয়া 

কায়স্থসমাজের অন্তর্ক্ত হইয়াছেন তাহারাও সিংহ, দেব, দত্ত 

প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়। মৌলিক শ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন । 

(৬) বারেন্্রসমাজে নন্দী, দাস ও চাঁকী এবং উত্তররাট়ীয় সমাজে 

সিংহবংশ কুলীন বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছেন । সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে 
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পৌও,বর্ধনের সান্রহিত বৃহদটু 'কুলস্থান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
অতএব পঞ্চকায়স্থ ব্যতীত অন্য কার়স্থগণও যে উচ্চবর্ণ এবং 

পঞ্চকায়স্থের সবণ ততৎপচক্ষে কোনও সন্দেহ হহতে পারে না। 

ব্রাঙ্গণসমাজেবর হায় বঙ্গজ কার়স্থসমাজেও কন্ঠাগত কুল, কেবল 

দ্রান্মণরাট়ীয় সমাজে জ্যেষ্ঠপুব্রগত কুল। কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর 

ধারণ! এই যে বাঙ্গলার সকল কায়স্থেরুই জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল। এই 

ধারণার উপর নিভর করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্তের পৃর্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে, 

যাহা অবধারণ করিয়াছেন তাহ ঠিক হয় নাই। 

পাঁচকড়ি বাবুর লেখার ভিতর একটী ভাব এই রহিয়াছে যে 

ব্রাহ্ষণাদগকে নানা জাতি, বিশেষতঃ কায়স্থেরা যেন আসন্চ্যুত 

করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থগণের পুৰগোৌরব ও মধ্যাদার 
ক্রমশঃ হানি ঘটিতেছ্ে দেখিয়। কারস্থগণ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা 

করিতেছেন। কিন্তু অনেক স্থলে ব্রাঙ্গণসমাজ তাহার বিরোধিতা 

কর্িতঠেছেন। কাজেই ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থসমাজের মধ্যে একটা বিসং- 

বাদ উপস্থিত হইয়াছে । আমরা যতদুর দেখিতে পাইতেছি ব্রাক্গণ- 

সমাজের সহদয়তার অভাবই এই বিসংবাদের কারণ। কায়স্থজাতি 

স্বঁঞ়াচার গ্রহণ কারলে ব্রাহ্মণের ক্ষতির কোন সম্ভাবনা দেখিতোচ্ছি 

না। বরং স্কন্ধ উন্নত হইলে মস্তক উপরে উঠিবেই। 

শ্রীজয়গুকুমার বসু বন্ম:, বি. এল.। 

বিয়ার” জ্যেষ্ঠ সংখ্যাতেই বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর এই 

প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন । তাহার বিশেষ কথ নিয়ে উদ্ধত হইল-_ 

“আমি গত ১৮৮৭ খুষ্টাব্দ হইতে বলিয়। আসিতেছি যে, বাঙ্গালার 

কায়স্থগণ স্বৃতিশান্ত্রের হিসাবে 'শুদ্র নহেন। স্থতরাং বাঙ্গালার কায়স্থগণ 

এখন ক্ষত্রিয় হইতেছেন দেখিয়া আমি বিশ্মিতও হই নাই, আপত্তিও 
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করি নাই। তবে আধুনিক বাযুন পণ্ডিতদিগের যে যাহা বলে 

বলুক, স্মার্ত ভট্টাচার্যের কাল হইতে মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত 
প্রায় তিন শতাব্দী কাল বাঙ্গলার ব্রাহ্গণগণ কায়স্থদ্রিগকে “সৎশদ্্র” 

করিয়া রাখিয়াছেন কেন, তাহার এঁতিহাসিক উত্তর এখনও বাহির 

হয় নাই। ব্রাঙ্গণদের বিদ্বেষ জন্ঠ যে এমন ঘটে নাই, এ কথা আমি 

জোর করিয়া বলিব। ইহারমূলে আরও কিছু আছে। সে “কিছু” 

প্রতুতত্ববিদ গণ পরে বাহির করিতে পারেন। চিরকালই ব্রাহ্মণ 

কায়স্ত্ে স্ভাবই ছিল। কায়স্থই পূর্বে বাঙ্গলার প্রধান ভূমিপাল 

ছিলেন । তাহারাই ব্রাঙ্গণ রক্ষা করিতেন। এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ 

কায়স্থদ্রিগের বিদ্বেষ করিবেন কেন? আব কায়স্থগণ স্বেচ্ছায় 

ব্রাহ্মণের আন্ুগতা স্বীকার করিয়াছিলেন । ক্রবানন্দই বা সোঙ্জা- 

সুজি কায়স্থদ্দিগকে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলধা পরিচিত করেন 

নাই কেন : (১) পশ্চিমে "প্রধান? উপাধিটা ভূ'ইহার ব্রাহ্মণদের এবং 
হারিয়াঙ্দেলার গোয়ালাদের ব্যবহারে ছিল। রাজপুত মাত্রেই রাওল. 

রাউত, ঠাঁকুর, বাবু, রাঁণা উপাধি ব্যবহার করিত। (২) এই সকল 

শঙ্কার কথ। আছে বলিয়াই, নান! কারণে অনেক সংশয় উঠে বলিয়াই) 

আমি এখনও কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়। স্বীকার করি নাই।” 
পিসি শশা টীপ্ীপাাপাশািিটী পলাশী শিট পিপিশপাশাশীশিশি্পীন 

(১) প্রবন্ধে রাজ প্রেমনারায়ণের সভাপগ্ডিত প্রবানন্দ কৃত যে 
কায়স্থকারিক1 উল্লিখিত হইয়।ছে তাহাতে কায়স্থগণ স্পষ্টই ক্ষত্রিয় 
বলিয়া উক্ত হইয়াছেনঃ__ 

“ঘোষ বসু গুহ মিত্রা দত্তশ্চ আদিকুলীনা2। 
নবগুণৈস্ত সংযুক্ত)ঃ র(জবংশসমুদ্ভবাঃ॥ 
একোনবিংশতির্সে বড়াঃ নাগ নাথোহ্থ দাসকঃ। 
সপ্তগুণৈস্ত সংযুক্ত। রাজন্যাঃ সত কুলোপ্তবাঃ ॥ 

(২) প্রধান শব্দে পঞ্চকায়স্থের গৌবর মাত্র সচিত হইয়াছে । বান্গলার 

কায়স্থদ্বের মধ্যে অনেকের “ঠাকুর” উপাধি আছে, যথা গোলাপবস্থু 
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যেদ্িনে সকলেই ১০৪ 1705 01)65010171 5601৮91)6%, ( আপনানু 

একান্ত অন্ুুগতভূত্য ) লিখিতে কুষ্ঠিত নহেন, সে দিনে কায়স্তেরা 

'ব্রাহ্ধণের দাস? স্বীকার করিতে কেন এত কুন্ঠিত হন? বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ধর্মশান্ত্রমতে ব্রাহ্মণের দাস, 

স্বীকার করিলে, বা ব্রাহ্গণের দাসত্ব করিলেও ক্ষত্রিয়ের ধন্ম 

হান হয় না। ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শূদ্র- ব্রাহ্মণের, বৈপ্ত ও শুত্র- ব্রাহ্মণ 

ও ক্ষাত্রয়ের এবং শুদ্র অপর ত্বিবর্ণের পরিচর্য্যা করিতে পারে। (৩) 

সুতরাং কায়স্থগণ বিপ্রদাসত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বা 

দ্বিজাতিত্বের অপচয় ঘটে না। এজন্যই মকরন্দ, দশরথ, বিরাট 

ও কালিদাস উচ্চবংশসম্ভৃত হইয়াও ব্রাঙ্গণ গওরুদিগের মান 

বাড়াইবার জন্য আপনাদিগকে তাহাদের দাস বলিয়। পরিচয় দিয়া 

[ছলেন। কিন্তু কান কোন কুলগ্রন্থের উক্তি অনুসারে অনেকে 

বিশ্বাস করেন যে মকরন্দ প্রভৃতি দাসন্ূপেই আসিয়াছিলেন। 

জয়ন্ত বাবু তদীয় প্রবন্ধে এ কথারই সম্যক্ প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

ঠাকুর, নয়নানন্দ গুহ ঠাকুরতা। অজয়গড়ের শিলালিপিতে দেখা যায় যে 

টক্কারিকাপুরের বাস্তব্য বংশীয় কাযস্থগণ “ঠন্কুরধম্ম +-যুক্ত ছিলেন। 

বঙ্গদেশে ৭২ ঘর কায়স্থের মধ্যে বীণা ও রাউত উপাধি আছে। রার, 

রাও, রাওল বোধ হয় এক শব্দেরই রূপান্তর। পুর্বে রায় উপাধি 

বঙ্গদেশে কায়স্থ জমিদারগণই ব্যবহার করিতেন। এই সকল উপাধি 

হইতে কায়ঙ্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে 

না। সেন, সিংহ সোম, রক্ষিত, পাল, চন্দ্র, ইন্দ্র, আদিত্য, রুদ্র, শ,র, 
প্রভৃতি উপাধি হইতে বরং ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন হয়। 

(৩) বর্ণানামান্বলোমে)ন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ। ১৮৬।২ অঃ, যাজ্ঞবন্ষ্য। 

সর্বেবে চোতরোত্তরং পরিচরেযুঃ | ১* অঃ, গৌতম। 
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পূর্বকালে বংশোপাধি ছিলন।। পুরাণে ইতিহাসে বশিষ্ট, পরাশর, 
গণ, দশরথ, যযাতি, কৃষ্ণ, বুদ্ব-_কাহারও বংশোপাধি দুষ্ট হয় না। 
ভারতের অনেক প্রদেশে আজকালও সকললোকের বংশোপাধি 

নাই। বঙ্গদেশে সমুদয় ব্রা্গণ কায়স্থের এবং তাহাদের অন্রুকরণে 

অন্ত সকল জাতির মধ্যেই বংশোপাধি প্রচলিত হইয়াছে । ব্রাঙ্গণ- 

দিগের বন্দ্য, মুখ, বাগছি. ভাছ্ড়ি প্রভৃতি উপাধি গাই ব। 

গ্রামের নামানুসারে হইন্বাছে। তা ছাড়! বিদ্যা ও ব্যবসায়ান্ুসারেও 

অনেক উপাধির স্ষ্টি হইরাছে. ষথা__ভট্ট, আচার্য্য, গোস্বামী, ঘটক, 

অধিকারী, হালদার, শিকদার, তরফদার ইত্যাদি) (১) কাযস্থদিগের 

বংশোপাধি গ্রামের নামানুসারে হয় নাই, পূর্ব পুরুষের' নাম হইতে 
হইয়াছে । বঘুবংশ, যদ্ববংশ বলিতে যেমন বথুব বংশ বা যদুর বংশ 

বুঝায়, তদ্রপ ঘোষবংশ. বন্থবংশ বলিতেও ঘোষ নামক ব্যক্তির বংশ 

বা! বস্ুনাষক ব্যক্তির বংশ বুঝায় । 

প্ুবানন্দকারিকায় মকরন্দের পরিচয়ে তাহাকে ঘোষকুলপন্ধের 

ভান্ুসদৃশ এবং নল্চ্্যধ্বজধর বলা হইয়াছে । “হ্র্যধ্বজবংশধর, 

(১) উত্তর পশ্চিমে দ্বিবেদী (দোবে), ভ্রিবেদী ( তেওয়ায়ী ), 
চতুর্কেদী (চোবে ), পঞ্চবেদী (পাড়ে ), শুকুল, মিশ্র এই কয়টা 
উপাধি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দৃষ্ট হত্ব। বেহারে কোন কোন কায়স্থবংশেও 
তেওয়ারী ও পাঁড়ে উপাধি দেখা যায়। মহাবাষ্টে ব্রাহ্মণদের 
ব্রাণাড়ে, তিলক প্রভৃতি উপাধি পুর্বপুরষের নামানুসারে হইয়াছে, 
কায়স্থদের চৌবল, চিতনেতিস প্রভৃতি উপাধি কন্মগত, গুণ্তে 
প্রভৃতি উপাধি পুৰ্বপুরুষাগত। উড়িব্যাতে দাস্উপাধিক ব্রাদ্দণ 
দেখা যায়। 
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অর্থে ই ঘটকগ্রন্থে “হুর্য্যধবজধর' লিখিত হইয়াছে । মহাতারতে আদ 

পর্বে দ্রোপদীর স্বয়ন্বরবর্ণনায় ক্র্যধ্বজ নামক রাজার নাম দৃষ্ট হয়। 
আবার চিন্রগুপ্তের পুত্র বিতানুও কুর্যযধ্বজ আখ্য প্রাপ্ত হন। 

উত্তরপশ্চিমে স্র্যযধ্বজকায়স্থ বিশেষ সম্মানিত ও সদাচারসম্পন্ন ৷ 

মকরন্দকে এই চিত্রগুপ্তজ কর্যধবজকুলজাত মনে করাই স্বাভাবিক । 

স্ধ্যধবজ যাঁনইঈ হউন, তদন্বয়ে ঘোষ নামক কোন বিখ্যাত ব্যক্তি 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধাহার বংশের ্্যস্বরূপ মকরন্দ বঙ্গে আগমন 

করিয়াছেন। রাজতরঙ্ষিণীতে অশ্বঘোষবংশীয় কায়স্থ দুরললভবর্ধনের 

উল্লেখ দুষ্ট হয়ঃ রাজ! দমঘোষ, কবি অশ্বঘোষ প্রভৃতি নাম 

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ । 

দশরথের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে, বসুবংশীয়গণ বস্থধার অধিপতি 

চক্রবর্তী নর্পাল +ছিলেন এবং দশরথ চৈগ্ঠকুলের ( চেদিরাজবংশের ) 

চন্দ্রস্বরূপ ছিলেন । মহাভারতে পুরুবংশীয় চেদিরাজ বসুর উল্লেখ 

দৃষ্ট হর়। (২) অতএব ঘটকগ্রন্থ মতে এই চন্দ্রবংশীয় হুপতি চেদিরাজ 
বন্গুর বংশেই বঙ্গীয় বস্থবংশের বাঁজপুরুষ দশরথ জন্মগ্রহণ করিয়া- 

চিলেন। বঙ্গে আগমনের পর বসুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে 

তিনি বস্ত্রপদ্ধতিতে খ্যাত হইয়াছেন । কফরবানন্দ মকরন্দাদি পঞ্চকায়- 

স্থকেই “'রাজবংশসমুদ্তব' বলিয়াছেন । 

গুহবংশজ বিরাটকে অগ্রিকুলোভূত বল হইয়াছে । কথিত আছে 

অর্ব,দ (আবু) পর্বতে মহাদেবের বরে খবিদ্রিগের যজ্ঞাগ্রি হইতে পৃথ্থী- 

(২) স চেদ্রিবিষয়ং রম্যং বন্থঃ পৌরবনশ্দনঃ। 
ইন্দ্রোপদেশাজ্গ্রাহ রমণীয়ং মহীপতি ॥ ৬৩অঃ আদি ॥ 

ইনি ইন্ত্রপ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করিতেন বলিয়। 
উপারচর বসুনামে খ্যাত হন। মঙ্গল কার্যে যে বসুধার। দেওয়া 
হয়. তাহাঁও এই চেদিরাজ বসুর প্রীত্যর্থে। 

স্াশিশীকীশীটি শী শীট তিনি 
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দ্বার, পুরোমার, শুঙ্গ ও চতুরঙ্গ নামে মহাবীরগণ আবিভূ্ত হইয়। দৈত্য 
বিনাশ করেন। তাহাদের বংশ অগ্রিকুল নামে খ্যাত হয় । রাজ- 

স্থানের ইতিহাসে এই অগ্নিকুল প্রসিদ্ধ। বিষ্ণণপুবাণে উক্ত আছে যে 

ইক্ষ।কুতনয় পুত্রহীন নিমির মৃত্যু হইলে অরাজকতার ভয়ে মুনিগণ 

তাহার শরীর অবরণিতে মন্থন করেন, সেই মন্থন হইতে যিনি উৎপন্ন হন 

তাহার না জনক । কাহারও ২ মতে এই জনকবংশই অগ্নিকুল। 

চিতোরের বাণাবংশ এবং পূর্বতন প্রমার, সোলাঙ্কি প্রভৃতি রাজ্যের 
ক্ষাত্রয়গণ অগ্রিবংণীয় বলিয়া পরিচিত । অগ্রিবংশে গুহ নামে কোন 

রাঞ্জা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি [ছলেন বাহার কুলে বিরাটের জন্ম । গুহ অর্থ 

বিষু, কাত্তিকেয়। কষ, বিষণ, রাম প্রভৃতি নামের মত পুর্বে গুহ 

নাম অনেকের ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কালিদাস মিত্রবংশসাগরে চন্দ্রের গায় দীপ্তিশশালী। এই মিত্র কে. 

বাহার বৃহৎ বংশে কালিদাস চন্দ্রমাস্বরূপ ছিলেন? সুক্ষত্র মিত্র ও 

বরুণদেবের নাম বেদে প্রসিদ্ধ আছে। স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে 

চিত্রপুপ্তের পিতা কায়স্থ মিত্র সব্বভূতের হিতকারী বলিষ্া উক্ত 
হইয়াছেন। বিঞ্ুপুরাণে পুষ্পমিত্র, অগ্রিমিত্র, বস্ুুমিত্র, ঘোষ্বস্ত 

প্রভৃতি নামধেয় বাজগণের উল্লেখ দুষ্ট হয়। সুতরাং কালিদাস 

রাজবংশপ্রতব ছিলেন ইহা! অসম্ভব নহে। 

কুলগ্রন্থে উক্ত আছে যে “ন্ুদত্তবংশদীপক অগ্রিদত্তকুলোভূত” 

পুরুষোত্তম সকলের রক্ষার্থ বঙ্গদেশে আসিম়াছিলেন। পরিচয় হইতে 

অনুমিত হয় যে পঞ্চকায়স্থ মধ্যে পুরুষোত্তমই প্রধান ছিলেন। কিন্তু 

কোন্ প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে তাহার জন্ম তাহা জানা যায় না। পরিচয়ে 

“সৈকসেনাধর' (?) বিশেষণ আছে । তাহা হইতে কেহ কেহ পুকুষোত্ত- 

মকে চিন্রগুণ্ত্জ সসেনকুলসভভূত মনে করেন। ইহা! নিশ্চিত যে সুত্ত 
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ও অগ্রিদত্ত, এই পূর্বপুরুষের নাম হইতে পুরুষোতমের বংশ দত্ত 
উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেশ। 

সেন, সিংহ, গুপ্ত, দাস প্রভৃতি সমুদয় বংশপদ্ধতিই এইরূপে পুর্ব 

পুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়্াছে। পূর্বে একশবেই প্রায় নাম 
হইত। ক্রমে সেই নামের সহিত, বা দেবতাবিশেষের নামের 

সহিত অন্য শব্দ যোগ করিয়। নাম রাখার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। 

কিন্ত অনেক স্থলে এই দ্বিতীয় শব্দটী অপরিবর্তনীয় রূপে বংশানুক্রমে 
চলিয়া আসিয়াছে, যথ! ধন্মদত্ত পুত্র বিষুদত্ত, তৎপুত্র যজ্ঞদত্ত, তৎপুত্র 

গঙ্গাদত্ত ইত্যাদি। এই দত্ত শব্দ কালক্রমে বংশোপাধিতে পরিণত হইয়। 

ধর্দাস দত্ত, বঞ্টচরণ দত্ত, রামকুমার দত্ত, যজ্ছেশ্বর দত্ত, গঙ্গাচন্দ্র দত্ত 

ইত্যাদি দীর্ঘতর নাম উৎপন্ন হইয়াছে । বিজয়সেন, মহীপাল, রণশুর, 
চন্দ্রগুপ্ত, অগ্রিমিত্র-প্রভৃতি নামের সেন, পাল, শুর, গুপ্ত, ও মিত্র 

বংশোপাধি নহে, নামের অংশমান্ত্র। কিন্তু পরে এসকল শব্দই 
পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে । ঘটকগ্রন্থে দেখা যায় ভদ্রবংশের 

বীরভদ্র এবং ধরবংশের দণধর বঙ্গে আসিয়াছিলেন । বীরতদ্র ও 

দণ্ধধর হইতেই যে ভদ্র ও ধর উপাধি হইয়াছে, তাহা সহজেই 

উপলব্ধি হয়। এইরূপেই বিষণ, রক্ষিত, কু শীল, কর, দাস, বর্ধন 

প্রভৃতি সমুদয় পদ্ধতি হইয়াছে। 
দাস পদ্ধতি কিছুমাত্র হীনতাজ্ঞাপক নহে। ধর্মদাস, বিঞুদ্দাস, 

দিবোদাস_-এইবপ পূর্বপুরুষের নাম হইতেই দাস পদ্ধতি প্রচলিত 

হইয়াছে । দেব পদ্ধতি দ্বিজত্বজ্ঞাপক দেব পদবি হইতে হইয়৷ 

থাঁকিবে । অথবা রামদেব, ভূদেব, নরদেব প্রভৃতি পূর্বপুরুষের নাম 

হইতেও হইতে পারে । এই দেবপদ্ধতির বড় বিড়ম্বনা! ঘটিয়াছে। 

অধিকাংশ দেববংশীয় কায়স্থ এখন প্রকৃত উপাধি ভূলিয়৷ গিয়] 'দে' 

বলিয়। থাকেন। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে দেব শব্দের অন্তস্থ 



১২২ গোত্র ও প্রবর | 

ব-কারের উচ্চারণ অনেকটা ও-কারের মত। কিছুদিন পূর্বেও 

লোকে “দেও বলিত ও লিখিত। কোন কোন ঘটকগ্রন্থেও দেব 

স্থলে “দেও? বা “দেয়' লেখ' হইয়াছে । ক্রমে পদ্ধতিটি “দে' রূপ ধারণ 

করিয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন ব্রাঙ্গণ ব্যতীত সকল জাতি 

শর্ট বলিয়! ঘোষিত হওয়ার পর কারস্তের দেব উপাধির রূপান্তর 

সজ্বটিত হইয়াছে। 

গোত্র ও প্রবর | 

গোত্র ও প্রবর সম্বন্ধীয় তত্বালোচন। করিতে সুদীর্ঘ বিচারের 

অবতারণা করিতে হয় । আমরা সংক্ষেপে ছুই একটী কথা বলিব। 
ব্রহ্মারণ্যে খষিগণ গোত্রযাগ করিয়াছিলেন, সেই খধিগণ গোত্র, আর 

ধাহারা এ সকল যজ্ঞের নানা বিভাগে বৃত স্ইম্লাছিলেন, তাহারা 

প্রবর-কেহ কেহ এইরূপ পৌরাণিক মত বলেন। বৌধায়নাদির 

মতে বিশ্বামিত্র, জমদগ্রি, ভরদ্বাজ. গোতম. অব্রি, বশিষ্ঠ, কশ্তুপ ও 

অগস্তয-_-এই ৮ জনের “যদপত্যং তদৃগোত্রম্ 1” অর্থাৎ তাহাদের 

সন্তানগণই তাহাদের গোত্র, তাহাদের বংশে যে যে খষি হইয়াছেন 

তাহাদের নামেই গোত্র হইয়াছে । উক্ত প্রত্যেক খষির গোত্রকাণ্ডে 

৫1৭টি 'গোত্রগণ উক্ত আছে, আবার প্রতি গোক্রগণে বহু গোত্র- 

কারের উল্লেখ আছে । এক গোত্রগণে ধত গোত্রকার খষি আছেন, 

সকলেরই সমান প্রধর। যে গোত্র যজ্ঞকাধ্যে যে যে খধষিকে বরণ 

করিতেন, সেই গোত্রের সেই সেই খষ প্রবর। বেদবিদ পগ্িত 

ম্যাক্ষ মূলর বলেন, খষির গোরক্ষার জন্য যে বেড়া তাহাই গোত্র নামে 

অভিহিত হইত। গাংত্রায়তে ইতি গোত্রমূ, গো+ব্+ড। 

পুরাকালে গে খষিগণের যজ্ঞকর্্ম ও জীবনধারণের উপায়ন্বরূপ 

ণবং একমাত্র পার্থিব সম্পদ ছিল। খষিগণের আশ্রমসংলগ্ন বৃহৎ 



গোবর ও প্রবর। ১২৩ 

ভূমি লইয়া এক একটী মগ্ুল ছিল, তাহাতে শিষ্তগণ গোরক্ষা 

করিতেন। এইরূপ মগুলের চতুঃসীমার মধ্যে গো রক্ষিত হইত 
বলিয়া উহাকে গোত্র বলিত। কালক্রমে কে কোন্ খবির গোজ্রে 

বাস করেন ইহাই লে!কসমাজে পরিচয়ের বিষয় হইয়াছিল । বশিষ্ঠ 

গোত্র বলিলে বুঝ। ষাইত যিনি বশিষ্ঠের আশমে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। 

স্থতরাং এইরূপ গোক্রপরিচয়ে মর্যাদার ইতর বিশেষ ছিল। আজকাল 

যেমন নবদ্বীপের পিত বা অক্স্ফোর্ডের বিত্র খালতে গৌরব সুচিত 
হয়. তদ্রপ। 

বাহ্ধণের গোত্রদ্বারা পূর্বপুরুষ সুচিত হয়। ক্ষত্রিয় ও বেশ্ঠ 

পুরোহিতের গোত্রে পরিচিত হইতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে সকল 

মন্দ্রষ্ট: খষি হইয়াছেন তাহারাও গোত্রকার | সমগোত্রে বিবাহ হইলে 

স্ত্রী পুরুষের, মধে* বক্তের নৈকট্য হেতু উত্তম সন্তান হইবেন; জানিয়৷ 

খষিগণ আধ্যগণের পক্ষে সগোঞবিবাহ নিষেধ কারয়াছেন। মন্ধু 

বলিয়াছেন পিতামাতার সপিপ্। বা সগোত্রা নহেন এমন ক্গাই 

দ্বঞ্জাতদিগের বিবাহে প্রশস্ত । সগোত্রাগমনে মাতৃগমন তুল্য শাপ 

হয়, এরূপ অনুশীসনও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সহজ বৎসর ব্যবধানে একবংশের 

ব্যক্তিগণের মধ্যেও রক্তের সমতা কিছু থাকে বলিয়া বোধ হয় না। 

পক্ষান্তরে ছুইবংশের ছুইটী ক্ষত্রির এক খধির শিশ্ঠ হইয়] সগোল্্ 

হইতে পারেন। এরূপ স্থলে এহ ছুহবংশের আদান প্রদানে রত্ত- 

সমতাদোষের সম্তাবন। নাই। প্রাচীনকালের সামাজিক অবস্থার 

প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে এ নিয়ম ক্ষত্রিয়গণ বড পালন 

করিতেন ন1। স্বয়ন্বরে নির্বিচারে ক্ষত্রিয়বাজগণ ভ্ত্রীরত্রলাভের জন্য 

সমাগত হইতেন। এই সেদিন দিল্লীশ্বর পৃথ্থীরাজ তীহার “মাসতৃত' 

ভ্রাতা কনৌজ্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা স্বয়ন্বরা সংযুক্তাকে বিবাহ 
করিলেন। কুস্তীদেবী বস্ুদেবের ভণ্রী, আর স্ুভদ্রা' তাহার কন্ঠা। 



১২৪ গোত্র ও প্রবর ! 

স্থৃতত্্রা অর্জুনের “মামাত; ভগ্ী, এবং জ্ঞাতি কন্ঠ। ( চন্দ্রবংশোত্তবা )। 

কিন্তু অঙ্জুন ও সুতদ্রার বিবাহ দ্োষজনক বলিয়া কোথাও উক্ত 

হয় নাই। তথাপি এরূপ বিবাহ অনুকরণীয় নহে, তাহ বলাই 

বাহুল্য । 

নিয়ে বঙ্গীর কায়স্থগণের গোত্র ও প্রবরের পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

ঘটক আচার্য্যচুড়ীমণি লিখিয়াছেন ৫ | 

হরিগ্গোণোবটঃ কোটো। বদ্ধমানো মধুস্তথ] | 
কঙ্ককর্ণে 1 চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকং ॥ 

হরি, গোণ, বট, কোট, বদ্ধমান, মধুঃ কঙ্ক ও কর্ণ বাঢ়দেশে 
কায়স্থদের এই আটটী কুলস্থান। তন্মধ্যে হরিপুরে_-বাৎস্তগোত্রীয় 

সিংহ, কাগ্তপ দাস, শাগ্ডিল্য ঘোষ, ভবদ্বাজজ পাণিত, শাগুল্যা বসু, 

সৌপায়ন নাগ, পরাশর নাথ, ও মগ্র,ল্য দায়ু (দাম), এই ৮ বংশ। 
গোণ গ্রামে_ শাগডল্য আঢ্য, মদগ,লা দাস, মাগুল্য নন্দী, 

মদগ,ল্য দেব, আলন্বায়ন সেন, মদগ,ল্য কর, কাশ্তপ চন্দ্র ও বৈয়লান্পদ্ভ 

বিষু, এই ৮ বংশ । 

বটগ্রামে-বিশ্বামিত্র মিত্র, মদগুল্য রঙ্ষিতঃ কাপ দায়ুং কাগ্ঠপ 

দত্ত. সৌকালীন ঘোষ, অরণ্যখষি শূর, যামদগ্্য ধর ও শাঙিলা দেব। 
মঙ্গলকোটে-__শাণ্ডিল্য দায়ুঃ গৌতম দেব, শাগ্িল্য দত্ত, তরদ্বা€ 

কর, কাশ্তপ চন্দ্রঃ ভরদ্বাজজ পালিত, বাৎস্ত ভদ্র; গৌতম বসু । 

বদ্ধমানে-_কাণ্তপ দত্ত, কাণ্ঠপর্দেব, গৌতম দাস, কাশ্তপ চন্দ্র 

শা্ডিল্য ভপ্, আলম্বায়ন কর, আলন্বারন পাল, লোছিত্য সোম । 

মধুগ্রামে- কাগ্তপ গুহ, কাণ্তপ নন্দন, শাণ্ডিল্য সিংহ, বাৎস্য দায়ু, 

সৌকালীন দত্ত. আত্রেয় দাস, অগ্নিবাৎ্স্ত দত্ত ও গৌতম রুদ্র। 
কষ্ক গ্রামে-_-সৌকালীন সেন, পশ্চা্ৎ বাস্থকী, ভরদ্বাজ সিংহ, 

মদগ ল্য দত্ত। লিধিত আছে যে কক্কগ্রামে প্রথমে সেন মাত্র ছিল। 



গোত্র ও প্রবর। ১২৫ 

পরে বল্লাল কোটগ্রাম হইতে বন্ধু, বটগ্রাম হইতে ঘোষ এবং মিত্র ও 

গুহ বংশ কষ্চগ্রামে স্থাপন করেন। 

কর্ণন্বর্ণে-শাগিল্য দেব, বাৎস্ত ঘোষ, আলম্বায়ন সেন। তৎপর 

আর গোত্র লেখা নাই। কিন্তু কর্ণস্বর্ণে সিংহ, দত্ত, কুণ্ড, পাল, দেব, 

রাহা, ভদ্র, ও গুহ এই ৮ বংশের বসতির উল্লেখ আছে। 

বঙ্গজ কায়স্তের পূর্বপুরুষ অধিকাংশই বা হইতে বঙ্গে আসিয়া- 

ছেন, ঘটকগ্রন্থে বহু স্থলে একথা দুষ্ট হয়। আচার্ধচূড়ামণিও 
বলিয়াছেন-_ ৃ 

“পুরা তে পশ্চিমরাটে মতস্তত্যাগী মহাকুলাঃ। 

ততে। বল্লালসেনেন মুখ্য বঙ্গে নিবাসিতাঃ ॥” 

গোত্র । 

ঘটকগ্রন্থে ধ্বতিন্ন বংশের গোত্র এইরূপ লিখিত হইয়াছে ২ 

বস্থ-গৌতম। ঘেষ-__সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য । মিত্র_-বিশ্বা- 
মিত্র। 'গুহ-কাণ্ঠপ, কন্বীশ ৷ দর্ত--মদৃগুল্য, শাঙিল্য, অগ্নিবাৎস্য, 

তরদ্বাজ, কাশ্তপ, কষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ট, আলম্যান। নাগ-_সৌপায়ন। 
নাথ__পরাশর । দ্রাস-_কাশ্তপ, মদৃগুল্য, গৌতম, আত্রেয়, কষ্গাত্রেয় । 

সেন-_বাস্ুকি, আলম্যান। দেব__ঘ্বতকৌশিক, আলম্যান, কাশ্তপ, 
পরাশর, মদৃগুল্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্ত, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ট। 
চন্ত্র-কাগ্তপ ও ভরদ্ধবাজ। বিষ্ণ-_বৈষ়াত্রপদ্ধ, তরদ্বাজ ও গৌতম । 

সিংহ-বাত্ন্ত, শাগ্ডলা, ভরদ্বাজ। কর-গৌতম, কাণ্ঠপ, 

আলম্যান। দাম-শাগডিল্য ও মদৃগুল্য। পালিত--ভরদ্বাজ। 

পাল-__কাণ্প, শাগডিল্য, ভরদ্বাজ। রাহা কাশ্তপ। নাহ 

মদ্গুল্য, ভবদ্বাজ। সোম- লোহিত, মদৃগুল্য, শাগডল্য। 

তন্প-_শাগিল্য, মদৃগুল্য, বাৎস্ত,। গৌতম। শীল--ভরদাজ, 
শাগ্ডিল্য। কুগ্ড-শাগিল্য, গৌতম । নন্দন-_কাশ্ঠপ। বুক্ষিত-_ 



১২৬ গোত্র ও প্রবর। 

মদ্গুল্য । শুর- বাস, মৃদৃগুল্য। নন্দী-_কাশ্প, শাগ্ডিল্য । আট্য-_ 

শা্ল্য। ধর- বামদগ্ন্য, আলম্যান, কাশ্ঠপ। 

বঙ্গজজসমাজে বি, রক্ষিত প্রভাত বংশে উপরি উক্ত গোত্র ব্যতীত 

অন্য গোত্রও দৃষ্ট হয়। রাট়ে পরাশর দত্ত প্রসিদ্ধ। 

প্রবর। 

শাঙিল্যগোত্রে_ শা্ডিল্য,) অসিত, দেবল' কাশম্যপ__ 

কাশ্ঠপ. অপ্পার, নৈষ্কব। গৌতম-_গৌতম, অগ্পার, আ্গরস, 
বাহ্ম্পত্য, নৈপ্ব। সৌকালীন-সৌকালান, আঙ্গিরস, 

বাহস্পতা, অগ্পার, নৈপ্ব। বিখ্বামিত্র-_বিশ্বামিত্র, মরীচি. 

কৌশিক। বশিষ্ট__বশিষ্ট, অত্রি, সাম্কতি। পরাশর-_পরাশব, 
শক্তি, বশিষ্ট। আলম্বায়ন_-আলম্বায়ন, শাঙ্কায়ন, শাকটঢায়ন। 

ঘ্ৃতকৌশিক-_-কুশিক, কৌশিক, ঘ্বতকৌশিক বা বন্ধুলণ আন্রৈ--আক্র) 
আন্দেয়ঃ শাতাতপ। কৌশিক-_কৌশিক, আত্র, যাঁমদগ্ন্য। আত্রেয়-_ 

আত্রের়, শাতাতপ, সাংখ্য। শক্তি,_শাক্জ, পরাশর, বশিষ্ট । খাস্থৃকি 

_-অক্ষোভ্যঃ অনন্ত, বাসুকি। তরদ্বাজ-_তরদ্বাজ, আঙ্গিব্রপ, বাহস্পত্য | 

শুনক-_শুনক; শৌনক, গৃসমদ্ | বাৎ্ন্ত, সাবর্ণ, মৌদগল্য, সৌপারম. 
অগ্নিবাত্ম্ত এই পঞ্চ গোত্রের প্রবর-- ওর্ব১ চ্যবন, আাঞগব, যামদগ্র্য, 

আপ্ম,বৎ। মতান্তরে গৌতমের_গৌতম, আঙ্গিরস, আবাসা এবং 

বিশ্বামিত্রের__বিশ্বামিত্র, গুগল, দেবরাট । 

ঘটকগ্রন্থে আলম্বারন স্থলে আলম্যান এবং মৌদগল্য স্থলে মদৃগুল্য 
লিখিত হইয়াছে। প্রবরাঁদতে বাহ্ম্পত্য বলিতে যে সর্বত্র একই 
ব্যক্তিকে বুঝাইবে তাহা নহে। বৃহস্পতির বংশধর থে কৌন খবি 

বাহ্ম্পত্য নামে উক্ত হইতে পারেন। এইরূপ কণ্তপ, অঙ্গিরা, 
শগ্ডিল, বৎস, ভৃগু, যমদ্বাগ্র, গোতম, অব্রি, যুগল প্রতৃতি খষি 
হইতে কাগ্তপ, আঙ্গিরস, শাঁগুল্য, বাৎ্স্ত, ভাগ্নব যামদপ্ন্য, গৌতম, 
আন্রেয়, মৌদগল্য প্রভৃতি নাম হইরাছে। 



বাঙ্গলায় কায়স্থ্প্রভাব । 

বঙ্গদেশ কায়স্থের দেশ, বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস স্থুলতঃ কায়স্তের 

ইতিহাস। কায়স্থ ভোজবংশ, শুরবংশ, সেনবংশ ও দেববংশ সহ- 

আধিক বর্ষ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তথ্যতীত কত ক্ষুদ্র 

কায়স্থ রাজ! স্বাধীন ব৷ অর্ধন্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার 

ইয়ত্তা নাই। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইবে। 

দেড় হাঁজার বৎসর পূর্বেও যে পূর্ববঙ্গে কায়স্থপ্রভাব ছিল, 

প্রাচীন লিপিমাল! হইতে তাহার প্রমাণ পাওর! যাইতেছে। 

প্রাচ্যবিদ্ভাযহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ "সাহিত্য পত্রের ১৩২” সনের 

আশ্বিন সংখ্যায় *পূর্বতন কায়স্থ সমাজ” নামক প্রবন্ধে লিখিয়া- 
ছেন, এথ্ৰী্ঠীর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রাবস্ত হইতে গুপ্ত সম্রাটগণের 

প্রতাব খব্ব হইয়া আসিলে তীাহাদের প্রতিনিধি ও কর্মচারী কার়স্থ- 

গণ পূর্ববঙ্গের নান৷ স্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা কবিয়াছিলেন। এ 

সময়ের কতকগুলি তাঅ্রশাসন অন্নদ্বিন হইল ফরিদপুর জেলা হইতে 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা হইতে প্রাণ পাইতেছি যে খ্রীসটীয় ৬ষ্ঠ 

শতাবে, ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতবর্ষ পূর্বে, ঘোষ, পালিত. সেন, দত্ত, 

গুপ্ত, কুণ্ আদিত্য প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ববঙ্গের সকল 

শাসন বিভাগে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন 1” 

যেমন আর্ধযাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক কায়স্থ বঙ্গদেশে 

আসিয়াছেন, তেমন অনেক বাঙ্গালী কারস্থও পশ্চিম ও মধ্যভারতে 

যাইয়া বিবিধ উচ্চ রাজকার্যযে নিযুক্ত হইয়াছেন । ৮৬৬ সংবতে 

( ৮*৯খুষ্টান্দে ) একজন অসমশাস্ত্রবিদি গোঁড়কায়স্থ হৈহয়বংশীয় 



১২৮ বাঙলার কায়স্থপ্রভাব। 

চেদিরাজ জাজল্যদেবের মন্ত্রী ছিলেন। (1) অল্পদিন হইল ভারত- 

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত “এপিগ্রাফিকা ইন্ভিকা” (ভারতীয় 

প্রাচীন লেখমাল1) নামক গ্রন্থাবলীর *ম খণ্ডে পাটনা, শোনপুর 

ও জব্বলপুর হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি তাঅ্শীসনের বিবরণ 

প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা হইতে জান যায় যে ১ম ও ১১শ 

শতাব্দীতে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি জনমেজয় মহাভবগুপ্ত, যযাতি মহাশিব- 

গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের অধীনে ঘোষ, নাগ, দত্বঃ আদিত্য, অর্ণব 

প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত বাঙ্গাল কায়স্থগণ সান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক 
প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই তাত্রশাসন 

সম্বন্ধে “এপিগ্রাফকা ইগ্ডিকাতে” এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত 

হইয়াছে £__ 
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(1) এই পুস্তকের ৩৩ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য। 



বাঙ্গলায় কায়স্থ প্রভাব । ১২৯ 

প্রাচীন আসামবুরঞ্রী, গুরুচবিত্রম্, চরিব্রসংহিত প্রভৃতি 

পুস্তক হইতে জানাযায় যে খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দে কামরূপরাজ 

ছুলতনারায়ণ রাজ্যের উন্নতির ভ্ন্ত গ্রোড়েশ্বর ধর্মমনারায়ণের 
নিকট ৭ জন ব্রাঙ্ণ ও ৭ জন কারস্থ প্রার্থনা করেন। গৌড়েশ্বর 

কষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম ও মথুর--এই 
সপ্ত কনৌজীয় ব্রাহ্ণকে এবং হরি, শ্রীহৰি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, 
সদানন্দ, ও চণ্ডীবর-- এই সপ্ত কনৌজীয় কায়স্থকে কাপরূপে প্রেরণ 

করেন। এই চতুর্দশজন মধ্যে কুষ্ণাত্রে় গোত্রজ কায়স্থ চণ্ডাবর 

সর্বপ্রধান ছিলেন। কিরদ্িন পরে চণ্ডীবরের পিত1 লগাদেব কাম 

রূপে গমন করেন এবং শৈবধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। হুলত 
নারায়ণ তাহ। জানিতে পারিয়া চণ্ীবরকে কারারুদ্ধ করেন। পরে 

শাস্তিপুরনিবাসী চশ্দ্রর্কাবকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি কারামুক্ত 
হন এবং “শিরোমণি ভূঞা” উপাধি লাভ করেন। চগ্ীবর নিজ বাহু- 

বলে দুর্দান্ত ভূটিয়াদগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়। দরিয়া টেন্বাবুনি 

চাঁকলা মহাত্রাণরূপে লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

তাহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র শঙ্ষরদেব জন্মগ্রহণ করেন। নিন্পে তাহার বংশ- 
লতা প্রদত্ত হইল £-_-চণ্ডীবর- পত্রী সুভদ্রাদেবী। 

59 দেবহুতী । 

এ র ূ | 
স্র্য্যবর-_পত্বী খেরস্ুুতীদেবী | জয়ন্ত মাধব হলায়ুখ 

কুহ্ুমবর ৰ ৰ 

পত্বী অন্ধৃতি ও সত্যসন্ধ্যা | সতানন্দ হাড়ি 

বনগয়াগিরি শঙ্করদেণ জগদানন্দ রতিকাস্ত 

(সন্ন্যাসী ) পত্রী স্্য্যবতী ও কালিন্দীদেবী । (রামরায়) (ব্র্মজ্ঞানী) 

| | 
মনু বাবিক্ুপ্রিয়া রামানন কমল হরি রুক্সিণী 

৪৯০ 



১৩০ আসামে শঙ্কর দেব। 

একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী হওয়াতে ধর্মনিষ্ঠ কুস্ুমবর জ্যেষ্ঠ পত্রী 
সত্যসন্ধ্যার সহিত শিবের আরাধনা করিতে থাকেন । দেবাদি- 

দেবের বরে তগবান্ বিষুণ সত্যসন্ধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

দ্বিজ রামরায়-লিখিত চারত্রগ্রন্থ মতে ১৩৭১ শকে (১৪৪৯ খুঃ), 

কান্তিক সংক্রান্তিতে শঙ্করদেবের আবিরাব, আর রুদ্রযামলতন্ত্রমতে 

১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খুঃ ) তাহার তিবোতাব হয়। চকি্রগ্রন্থ সমূহে 

তাহার বাল্যজীবনের অনেক অলৌকিক লীলা! বর্ণিত আঁছে। 

তিনি শৈশবে অতিশর অস্থির ছিলেন, পরে মাত।র উপদেশে 

পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে দশবৎসর বেদাি শান্তর অভ্যাস 

করেন। শঙ্করের পত্রী স্র্্যবতী বিষ্ুপ্রিয়া নাষে কণ্ঠা রাখিয়া 

পরলোক গমন করেন। তৎপর তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্যসহ ভারতের 

সমুদয় তীর্থ দর্শন করেন। বৃন্দাবনে বহু ব্রথঙ্গণ তাহার সহিত 

বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহার শরণাপন্ন হন। এই সময়ে শঙ্করের 

সতীর্থ কায়স্থকুলজাত ঈশ্বরপুরবী নবন্বীপে আসিয়া শঙ্কর-রচিত 

'কার্তনঘোষা ও “নামঘোষা প্রচার করেন, তাহাতে দুর্দান্ত 

চৈতন্যা্দদেব শান্তভাব ধারণ করেন। শঙ্কর পিতামহা খেরস্থতী 

দেবীর মস্তিমদশার সংবাদ পাইয়।৷ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 

পিতামহীবর আদেশে পুনরার দ্রারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীর! পত্রী 

কালিন্দীদেবীর গর্ভে তনপুপ্র ও এক কগ্তা জন্মিলে তিনি পুনরার 

বহু ভক্ত সমতিব্যাহারে তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। এইবার পুরীতে 

চৈতন্ঠদেবের সাহত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে পরম্পর বিশেষ 

আনন্দতোগ করেন। তীর্থ দর্শনান্তে শ্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া শঙ্কর 

তক্তিধর্ম্নের বন্যার আসাম, কাছাড় ও কামরূপ বিপ্লাবিত 

করেন। তিনি ভাগবত, পম্মপুরাণ, কৃষ্ণতত্ব, সীতাতত্ব প্রভৃতি 

প্রায় ৫* খান। পুস্ভক আসামী ভাবায় প্রচার করেন এবং ৫টী সত্তর 
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প্রতিষ্ঠা করির। “মহাপুরুষায়" ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। অনেক 

াঙ্গণতনয় শকঞ্চরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুঙ্গ|! করিতেছে দ্রেখিয়। ব্রাহ্মণগণ 
বাজ। নরনারায়ণের নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। 

নরনারায়ণ উত্তেঞ্জিত হইয়া শঙ্করকে ধরিবারজন্য ভ্রাতা চিল! রায়কে 

(প্ররণ করিলেন। চিলারায় তাহাকে ধরিবেন কি, নিগগেই তাহার 

শরণাপন্ন হঈটলেন। এই সময়ে আহোমবংণীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক 

চুচেন্ফা আসামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণ অগত্যা তাহার 

নিকট নাণিশ করিলেন। রাজা শঙ্করের প্রধান শিষ্য মাধবদেব ও 

নারায়ণদেবকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কারারক্ষক ভক্তি 

প্রবাহে বিগলিত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া! রাজারনিকট -উপস্থিত 

হইলেন: রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। “তনি মাধবের 

শিশ্ত্ব গ্রহণ করিলেন*। * ইতিমধ্যে রাঞ্জা নরনাবায়ণও শঙ্করদেবের 

শরণ লইতে আগ্রহান্বি 5 হইয়া “পাটবাউশীতে" আগমন করিলেন । 

কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না। [তিনি আসিয়! দেখিলেন শঙ্কর 

দেব লালাসম্বরণ করিয়াছেন। 

শক্ষরদেব আসাম প্রদেশে বঞ্চর অধতাররূপে অগ্তাপ পুজিত 

হইতেছেন। বর্তমানে বামরাষের বংশধরগণ আসামের বহু 

ব্রাহ্মণ কারঙ্তের গুরু ; তাহারা কৃতোপবীতী এবং ঠাকুর উপাধি 

[বাশষ্ট। শঙ্করদেবের কন্যা বিষ্াপ্ররার সম্তানগণও গুরুতাব্যবসারী 

উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন এবং “অধিকারা ঠাকুর” নামে পরিচিত। 



আইন-ই-আকৃবরি | 
দিল্লীশ্বর আকবরের ব্যবস্থাসচিব আবুলফজল ১৫৯* খুঃ অব্দে 

আইন-ই-আকৃবরি নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণপবন সমাপ্ত করেন। 

ইহাতে বাঙ্গলার প্রাচীন হিন্দুরাজগণের উল্লেখ আছে। ১৮৯৯ খুঃ 

অন্দে এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ণেল ব্লক্ম্যান্ ও জ্যারেটু কত আইন- 

ই-আকৃবরির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাহার ২য় খণ্ডের 

৯৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় থাঙ্গলার হিন্দুরাজগণের বিবরণ অনূদিত হইয়াছে। 

লিখিত আছে যে প্রথমে একটী ক্ষত্রিয় রাজবংশের ২৪ জন রাজা 

বাঙ্গলাদেশ শাসন করেন । তাহার প্রথম রাজ। ভগরত (ভগদত্ত ?) 

তৎপর অনঙ্গতীম, গজভীম, রণভীম, দ্েবদত্ত ইত্যাদি । 

তৎপর কায়স্থজাতীয় ৯জন রাজা বাঙ্গন্বায় রাজত্ব করেন। যথা 

_ রাজা ভোজগোরীয়, লালসেন, রাজ! মধু, সামন্ত ভোজ, রাজা 
জয়ন্ত, পৃধুরাঞজ1, রাজা গরার, লছ মন; রাজা নন্দভোজ। 

তৎপর আর একটী কায়স্থ বংশ বাঙ্গলায় রাঙ্গত্ব করেন। রাজ 

গণের নাম যথা £-রাঁজ! আদশূর, যামনিভান, উনরুদ্ (অনিরুদ্ধ ?), 

প্রতাপ রুদ্র, তবদত্ত, রুক্মদেব, গিরিধর, পৃথ্থীধর, স্থ্টিধর, প্রভাকর, 

জয়ধর। 

তৎপর আর একটী কাযস্থরাজবংশের দশজন রাজ। রাজত্ব 

কবেন। তীহাদের নাম যথাঃ রাঞ্জা ভূপাল, ধৃপালঃ দেবপাল, 

ভূপতিপাল, ধনপতিপাল, বিজ্ঞান বা বিজ্জন পাল, জয়পাল, রাজ 

পাল. ভোগপাল, জগপাল। 

তত্পর আর এক বংশের ৭জন কারস্থরাজ। বাঙ্গলাদেশ শাসন 

করেন, যথ]$ঃ-_স্থথসেন, বল্লালসেন, লছমনসেন, মাধুসেন, কেশুসেন, 

সদাসেন, রাজা নৌজ। (নারায়ণ )। 
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এই সকল বংশের রাজগণের যে রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে তাহা 
বিশ্বাসের যোগ্য নহে । কাহারও কাহারও রাজত্বকাল ২০*শত বৎসরের 
ও অধিক লেখা! হইয়াছে । সে কালে বর্তমান কালের ন্যায় বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে ইতিহাস চর্চা হইত না। বর্তমানকালের অনুসন্ধানে 
পালবংশের যে নাম গুলি পাওয়। গিরাছে তাহার সহিত আইন-ই- 
আকবরি-ধূত তালিকার এঁক্য হয় না। তখন আবুল ফজল বাঁঙ্গল। দেশ 
হইতে যেমন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তিনি “বিজযসেন' স্থলে 'স্ুখসেন' লিখিয়াছেন । বিজ- 
ঘের অপর নাম স্ুখসেন ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 
কিন্তু ইহা সত্য যে অনেক রাজা সিংহাসনে আরোহণ কালে নুতন 
নাঁম গ্রহণ করিয়াছেন । 

শূরবংশ। 
শ্রবংশ ও তোজবংশ সব্বন্ধে আজরপধ্যস্তও এঁতিহাসিকগণ 

প্রামাঁণক তত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আবুল্ফজল আদিশ,রকে 
আদশর লিখিয়াছেন। আদিশুর সম্বন্ধীয় প্রবাদগুলিকে কেহ কেহ 
কাল্পনিক মনে করেন । তাত্রশাসন বা শিলালিপি না পাইলেও তাহার 
এমন লোকবিশ্রুত নামকে সম্পূর্ণ অমূলক মনে কর! নিতান্ত ছুঃসাহ- 

সের কায। প্রবাদপ্রসিদ্ধ আদিশ,রানীত পঞ্চব্রাহ্মণের সম্তানগণ 

যখন বল্লালপভায় ম্যাদ1 প্রাপ্ত হন, তখন কাহারও ১২ কাহারও 

১৪ পধ্যায়। তাহাতেও বুঝাযায় যে বল্লালের পূর্বেও রাঢ় ও 

বারেন্্র দেশে তাহাদের ১২।১৩ পুরুষ অবস্থিতি করিয়াছেন! শ্রীহ্র্ষ, 

উ্রনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়, অথব]। ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, 



১৩৪ শুরবংশ। 

বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভবী-_এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে যদি কোন 
রাজা আনিষ্বা থাকেন, তবে তিনি বল্লালের অন্যুন ৪** শত 

বৎসর পূর্ববর্তী । পালরাজগণ বৌদ্ধছিলেন, তাহারা ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করেন নাই। তৎপূর্কে কোন হিন্দুরাজাই তীহাদের আনিয়াছেন। 
আইন-ই-আক্বরী প্রণয়নকালে লোকে জানিত বে সেনবংশের 

পুর্বে পালবংশ এবং পালবংশের পূর্বে আদিশ,র (2) এবং স্তীহার 

বংশধরগণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করিয়াছেন। আর্কটের তিরুমলয় গিরি- 

লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশ,রের নাম উক্ত আছে। (7) 

ভুলুষার লক্ষণমাণিক্য শ,রের বংশও আদিশ,রবংশীয় বলিয়া পবি- 

চিত। তবে তাহাদের বীর আদিশর দেই আদিশব কিনা 
১৯ শশী 2 পিশাচ "শা 

(১: াঙ্গ।  তরফিদী” হইতে জানাযায় যে সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগে 

কাশ্মীরের কায়স্থরাজ জয়াদিত্য গৌড়ের তদানীন্তন রাজধানী পৌও- 
বর্ধনে উপস্থিত হন । তিনি শৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্ঠ! কল্যাণদেবীকে 
বিবাহ করেন এবং শ্বশুরকে স্বীয় ভুজবলে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর 

করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থু মহাশয় অনুমান করেন যে জয়া- 

দিত্যের শ্বশুর জয়ন্ত আর আদিশ,র আভন্ন ব্যক্তি । জয়্াদিত্য ৭৪৪- 

৭৭৪ থৃঃ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। 

()) মান্দ্রাজের আকৃটজেলায় তিরুমলয় গিরিলিপিতে তামিল 

তাঁষায় পরকেশরীবর্মী শ্রীরাজেন্দ্রচোল দেবের দিপ্বিজয় কাহিনী বণিত 
আছে। তাহাহইতে জানাযায় তিনি ১০২*-__-২৪ খৃঃ পূর্ববতারত 
আক্রমণ করেন, উড়িস্য। এবং ব্রাহ্মণ-অধুযুষিত কোশলনাড়ু জয় করেন, 
তন্দবুত্তি (বিহার ?) আক্রমণ করিয়। বাজ] ধর্মপলিকে নিহত করেন, 

দক্ষিণ রাচ়ে রাজা রণশ,রকে, বাঙ্গলাদেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে এবং 

উত্তর রাঁড়ে রাকা মহীপালকে পরাস্ত করেন। 



বাঙ্গলায় কায়স্থৃপ্রতাব। ১৩৫ 

তাহা নির্ণয় কর] ভ্বরহ। আমরা আশীকরি শ,রবংশের এঁতিহাসিক 

তথ্য ক্রমশঃ উদঘাটিত হইবে 

আদিশ,ববংশে তাহার ন্ায় প্রভাবশালী আর কেহ জন্মগ্রহণ 

করেন নাই । সম্ভবতঃ তাহার বংশধবগণ যখন হীনপ্রভ অবস্থায় 

রাঢ়ে রাগ্ুত্ব করিতেছিলেন তখন বরেন্দ্রদেশে পালবংশের অভ্যুদয়। 

আদিশ র কায়স্থ বলিরাই চিরাগত প্রবাদ। টকগ্রন্থে “চিত্রগুপ্তা- 

বয়ে জাতঃ” এবং দারদ হইতে ভারতে আসিয়াছেন এরূপ পরিচয় দৃষ্ট 
হয়। আইন-ই-আক্ববির মুসলমান এঁতিহাসিক শুরবংশকে কায়স্থ 
বালয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । | 

শ,র নৃপতিগণ বাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেন। বস্থুঘোষাদি কায়স্থ- 

গণ রাঢ় ও বঙ্গের অধিবাসী, বরেক্্রদেশে তাহারা কখনও বাস 

করিয়াছেন ,এরপ প্রমাণ পাওয়। ষায় নাই । বঙ্গজ সমাজের কায়স্থ- 

গণও অধিকংাশই “বল্লাল পূজিত হইয়! রাট় হইতে বঙ্গে আসিয়া- 

ছেন, কুলজি গ্রন্থে ইহ! পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের বহু 
পরিবারের কুরশীনামাতেও ইহা উক্ত আছে। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ 

ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ধাহার। পুব্ববঙ্গে বাস করিতেছেন, তীাহার1ও 

রাঢ হইতেই বঙ্গে আসিয়াছেন এবং অগ্ভাঁপি রাঢায়ব্রাঙ্গণ নামেই 

তাহারা প্রসিদ্ধ। চন্ত্রদ্ীপের কায়স্থরাজবংশই রাট়ীয়কারস্তসমাজ 

হইতে স্বতন্ত্রীকূত “বঙ্গজ সমাজের” প্রবর্তক। আদিশ,রের রাগুধানা 

রামপালে ছিল না, ত্রনারারণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ ও মকরন্দা্ি পঞ্চকায়স্থ 

রামপালে আসেন নাই। বদি তাহা হইত তবে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ 

রাটীয় নামে অভিহিত হইতেন না, বরং রাঢ়ের ব্রা্ণগণই “বঙ্গীয়” 

নামে খ্যাত হইতেন। তাহাহইলে কারস্থগণেরও রাঢ় হইতে বঙ্গে 

আসিবার কারণ ঘটিত না। 



পালবংশ । 

প্রাত্ুতত্বিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের গৌডরাঁজমাল! 
নামক এঁতিহাসিক গ্রন্থে পালবংশের ইতিহাসের উপকরণ প্রায় সম্পূর্ণ 

প্রকটিত হইয়াছে । খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষতাগে অরাজকতা 

দুরীকরণার্থে বরেন্রের প্রকৃতিপুঞ্জ সুসমৃদ্ধ ও রণবিশারদ বপাটের 
পুত্র গোপালদেবকে বরেন্দ্রের রাজপদপ্রদ্ান করেন। (১) গোপালদেব 

মগধ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং গৌড়মগ্ুল একচ্ছত্র করিতে 

যত্ববান্ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র (২) ধর্মপাল দেব কাগ্ঠকুজরাজ ইন্দ্রায়ুধ 

প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়। উত্তরাপথের সাব্বভৌমপদ লাত করেন এবং 
চক্রামুধকে কান্ঠকুব্জে মহাসামস্তপদে নিযুক্ত করেন। পরিশেষে 

তিনি গুর্জরপতি নাগভট কর্তৃক পরাজিত হন। ইনি '৬৪ বৎসব্ 

রাজত্ব করেন। স্ুশাননের জন্য তিনি প্রজাপুষ্তক্রের অশেষ প্রীতিতক্তি 

লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র (৩) দেবপালও ভারতপ্রসিদ্ধ মহাবীর 

ছিলেন। তাহার আদেশে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পাল উড়িস্যা ও 

কামরূপ জয় করেন। নবম শতাবের শেষ পাদে তাহার রাজত্বের 

আরস্ত এবং দশম শঙাবের প্রথম পার্দে তাহার মুত্যু হয়। 

তৎপুত্র (৪) বিগ্রহপাল বা শূুরপাল। বিগ্রহপালের পর তৎপুত্র (৫) 

নারায়ণপাল রাঙ্গা হন। তৎ্পুত্র (৬) রাজ্যপাল “'জলধিমৃলগ তীর- 

গর্ভ জলাশয় এবং “কুলপব্ধততুল্য কক্ষবিশিষ্ট' দেবালয় প্রতিষ্ঠা 

করেন। তৎপুত্র (৭) (দ্বিতীয়) গোপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। 

তৎপুত্র (৮) (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল। দশম শতাব্দের শেষভাগে কান্বোজ- 

(তিব্বত ?) বংশজাত কোন রাজা গৌড়রাজ্য আর্ধকার করেন। বিগ্রহ 
পালের পুত্র (৯) মহীপালদেব সেই “অনধিকারীর' হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য 



বাঙ্গালায় কায়স্থপ্রভাব। ১৩৭ 

উদ্ধার করেন। তাহার রাজত্বকালে ১০২০--২৪ খৃষ্টাব্দ যধ্যে 

দাক্ষিণাত্যবীর রাজেন্দ্র চোল গৌড়বাজ্য আক্রমণ করেন। তিরুমলয় 
লিপিতে রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে মহীপালের পরাজয় উক্ত হই- 
য়াছে। তিনি ৫২ বৎসর রাজত্ব কবেন। তাহার বারাণসী ও সার 

নাথের বহু কান্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্থলতান মামুদের আক্রমণকালে 
বারাণসা তাহার রক্ষণাধীনে ছিল। তাহার খনিত দিনাজপুরের 

“মহীপাল দীঘি' ও মুরশিদাবাদ জেলার “সাগর দীঘি' অদ্যাপ 

বর্তমান আছে। তৎ্পুত্রর (১০) নয়পাল | তৎপুব্র (১১) 

(তৃতীয়) বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি কর্ণকে পরাস্ত করেন এবং 

তাহার কন্তা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। তীহার রাজত্বকালে 

“কর্ণাটেন্দু' বিক্রমাদিত্য গৌড়রাজ্য ও কামরূপ আক্রমণ করেন। 

তৎপুত্র (১২) (দ্বিতীয়) মহাপাল, শূরপাল ও রামপাল। এই মহীপাল 
ুষ্কার্য্য রত হন এবং শুরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। তাহার 
দুঙ্কার্য্যের ফলে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কেবর্তপতি দিব্বোক ও 

রুদোকের সহিত ঘুদ্ধে তিনি নিহত হন। তৎপর রদোকের পুত্র ভীম 

রাজ! হন। ভীম শিবভক্ত, বিদ্বান,সজ্জন ও সুশাসক ছিলেন ।পরে (১৩) 

রামপালদেব ভীমকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া “জনকভূর' (পিতৃ 

ভূমির) উদ্ধার সাধন করেন এবং রামাবতী নামে নৃতন নগর নির্মাণ 
করেন। তাহার মাতুল 'ক্ষত্রিয়ূড়ীমণি' অঙ্গাধিপতি মহনদেব 

“অদ্বিতীয় যোদ্ধ।' ছিলেন। তিনি মগধের পীঠিকাপতি “দবরক্ষিতকে 

পরাজিত করিয়া] রামপানলকে নিরাপৎ করেন । মহনদেবের মৃত্যুতে 

শোকাতুর হইয়া রামপাল ১১শ শতাব্দের শেষে মৃত্যুমুখে পতিত 

হন। রামপালের পুত্র (১৪) কুমারপাল তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্য- 

দেবকে দক্ষিণ বঙ্গে ও কামরূপে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। বৈদ্যদেব 

দ্রক্ষিণবঙ্গের জলযুদ্ধে (বর্মরাজের সহিত ?) জয়লাভ করিয়৷ কামরূপরাজ 



১৩৮ পালবংশ । 

তিমৃগ্যদ্দেবকে পরান্ত করেন এবং স্বয়ং কামরূপের রাজা হন। কুমার 

পালের পুত্র (১৫) ( তৃতীয়) গোপাল অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করেন। 

তৎপত্র কুমারপালের ভ্রাত৷ (১৬) মদনপালদেব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম 

ভাগে রাঞ্জ হন। তৎপর (১৭) গোবিন্দপাল দেব নামক আর 

একজন রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে মগধে তাহার 

রাজত্বের অবসান হয়। এইরূপে ১৭ জন পালনৃপতি চারিশত বৎসর 

রাজত্ব করেন । 

সম্ভবতঃ ইহার পরেও রাজবংশধরগণ বরেন্দ্র ভূমির স্থানে ২ ক্ষুদ্র ২ 

রাজ্যে স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 

বীরেন্্রনাথ বস্থু ঠাকুর “পৃব্ববঙ্গে পালরাজগণ” নামক পুস্তকে প্রাচীন 
ইষ্টকলিপির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে ১২শ শতাব্দের শেষ 

পর্যান্তও সাভারে হরিশ্চন্দ্রপালের বংশ রাজত্ব করিয়াছে। , 
ধর্মপাল ও দেবপালের পরে পাঁলরাজবংশে তেমন পরাক্রমশালী 

কোনরাজ। জন্মগ্রহণ করেন নাই। অধিকাংশ পাল নৃপতিই শাগ্তিপ্রিয় 

ছিলেন। পালরাজত্বের শেষতাগে পুব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ ও বন্মবংশের উত্থান 

ও পতন হয় । (4) সম্ভবতঃ দশম শত্বাব্দের শেষভাগে যখন “কান্বোজা- 

(4) “বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির"” সভ্য শ্রীযুক্ত রাঁধাগোবন্দ বসাক 

মহাশয় ১৯১৩ সনের মে মাসে রামপালের নিকটে শ্রীচন্দ্রদেবের যে 

তাত্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে চন্দ্র- 

বংশোন্তব পুর্ণচন্দ্রের পৌত্র ও সুবর্ণচন্দ্রের পুর বৌদ্ধধন্্ী প্রেলো ক্যচন্ 
দ্রেব 'হারকেল" রাজলগ্মীর আধাবরূপে চন্দ্রদ্বীপে বাঞজা হইবাছিলেন। 

“পরম সৌগত” ব্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পুত্র শ্রীচন্ত্রদেব স্বীয় ভুজবলে 
মহারাজাধিরাজ হইয়া বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার হইতে পাীঁতবাসগুপ্ত 

শন্মাকে পৌগুভূক্তির অন্তঃপাতী ভূমিদান করিয়াছিলেন। ১৭২০ 
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্বয়জ গৌড়পতি” পালরাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র অধিকার করেন,তখনই 

চন্ত্রদ্ধীপের সামন্তরাঁজ। শ্রচন্দ্রদেব পূর্বদক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করিয়। 
স্বাধীনত। অবলম্বন করেন। আবার ১১শ শতাব্দের প্রথম ভাগে 

রাজেন্দ্রচোলের সহিত যুদ্ধে “বঙ্গালদেশ'-পতি গোবিন্দচন্দ্রের পরাততবের 

গর হইতেই পূর্ববঙ্গে বন্মবংশের অভ্যু্রর হয়, ইহ! অসম্ভব নহে । 

পালবাজগণকে আবুল ফঙ্জল কায়স্থ বালর়। উল্লেখ করিয়াছেন। 

পালরাজগণ বৌদ্ধছিলেন বলিয়াই বোধ হয় শাসনপত্রাদিতে জাতি 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাহ। তথাপি তাত্রশাসনাদি হইতে তীহাদের 

জাতি নির্ণয় কঠিন নহে। ১৮৯২ খুষ্টাব্ধে কাণীর সন্নিহিত কমৌলী 
গ্রামে ভি খননকালে কামরূপের বাসা পর্বে কুমারপালদেবের মী 

হইতে ২৪ ৃষ্টান্ের মধ্যে [রা চোল *  “বঙ্গালদেশের" রাজা গোঁবিন্- 

চক্রকে পরাস্ত করেন। এই গোবিন্দচন্দ্র বর্শবংশের পূর্ববর্তা 
এবং সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্রদেবেরই পুত্র বা পৌত্র হইবেন । 

স্থবর্ণগ্রামের অন্তর্গত বেলাব গ্রামে ১৯৯২ সনের এপ্রিল মাসে 

রাজা তোজবন্মীর যে তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জান 

যাইতেছে যে যাদববংশীষ বজ্রবন্মী বেদের মর্ধ্যাদারক্ষার জন্য যাদব- 

সৈম্তসহ বহির্গত হইয়া অনেক দেশ জয় করেন। তৎপুত্র জেত্রবর্মী 

কর্ণ-কন্তা ( চেদিপতি কর্ণের কন্যা কিন্ব। কর্ণ-সুবর্ণের কর্ণের কন্যা?) 

বীরশ্ীকে বিবাহ করেন এবং কাঁষরূপের বিশাল গৌরবকেও অতিক্রম 
করেন। বীরশ্রীর গর্ভে অশেষগুণালক্কত সামল বর্ম। জন্মগ্রহণ 

করেন। তীহার প্রধান। মহিষী মালব্যদেবীর গর্ভে ভোজবর্দী উৎপন্ন 

হন। তিনি বিক্রমপুর-অজয়স্কন্ধাবার হইতে তাত্রশাসন দ্বারা, মধ্যদেশ 

( কান্তকুজ ) হইতে বহির্গত, উত্তররাঢস্থিত সিদ্ধলগ্রামীয়, সাবর্ণগোত্রীয় 

রামদেব শর্শাকে পৌগু.ভুক্তির অশ্ুঃপাতী ভূমিদান করেন। 
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বৈগ্যদেবের যে তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পালরাজ- 

গণ হ্র্যবংশসম্ভত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেব- 
পালদেবের তাত্রশাসন হইতে জান! যায় যে ধর্শপাল রাষ্ট্রকুটপতি 

পরবলের কন্য। রপ্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাগলপুরে প্রাপ্ত 

নারায়ণপালদেবের তাত্রশাসনে আছে যে বিগ্রহপাল হেহয়রাঞ্জ- 

বংশোদ়্ব। লঙ্জাদেবাকে বিবাহ করেন । প্রথম মহীপালদেবের বাণ- 

গড়লিপি হইতে জান যায় যে রাজ্যপালদেবের পত্বা ভাগ্যদেবী রাষ্ট্র 

কুট বংশীয় তুঙ্গদেবের কন্যা । তৃতায় বিগ্রহপাল দ্রাহলাধিপতি কর্ণের 

কন্ঠা, চেদীরাজকন্তা এবং রাষ্ট্রকুটরাজকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 

ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত এইরূপ বহু সন্বন্ধের পরিচয় হইতে ইহা 
ভি টা ই শশা শিপ শিপ পাশে? 

সাবর্ণগোত্রীয়, সিদ্ধলগ্রামী তষ্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর কুলপ্রশত্তি হইতে 
জান! যায় যে তিনি হরিবন্মদ্ধেব ও তাহার পুত্রের মন্ত্রী'ছিলেন « ফরিদ- 
পুর হইতে হরিবর্মদেবের যে তাত্রশাসন পাওয়। গিয়াছে তাহাতে উক্ত 

আছে যে জ্যোতিঃ বন্া তাহার পিতা । জ্যোতিঃ বর্ম ভোজ বন্মার 

পুত্র কি পৌত্র তাহা জানা যায় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকায় 

উক্ত আছে যে রাজা সামলবম্মা যঙ্ঞসম্পাদনের জন্ত। তাহাদের 

পূর্বপুরুষ ৫জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পশ্চিম হইতে আনয়ন করেন। 

বন্মবংশীয়গণ বৈদিকধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হিন্দু ছিলেন। চন্দ্র ও 

বন্মবংশায়গণ কায়স্থ সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। 

বঙ্গজ কায়স্থের বংশপদ্ধতিমধ্যে চন্দ্র ও বর্ম৷ নাম পাঁওয়। যায়। 

ঢাক। জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত আশ্রবপুর গ্রামে প্রাপ্ত 

তাত্রশাসন হইতে বৌদ্ধধন্ম্ী খড়গবংশের ৪জন রাজার নাম পাওয়। 
গিয়াছে-_খড়েগাগ্ভম, জাতখড়গ, শ্রীদেবখড়গ ও বরাজরাজ। সম্ভবতঃ 

পালবংশের রাজত্বারস্তের পূর্বেই খড়গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
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প্রমাণিত হইতেছে ষে পালবংশ ক্ষত্রিঘ্ববর্ণ ছিলেন। আবুল ফজল 
ষে কায়স্থ বলিয়াছেন তাহাও মিথ্যা! নহে। আমর। রাজতরঙগিণী 

পাঠে জানয়াছি যে কাশ্মীরের রাজা বালাদিত্য তাহার একমাত্র কন্যা 

অনঙ্গলেখাকে কায়স্থ দুল ভবর্ধনের সহিত বিবাহ দেন। ইহাও দেখ! 

যায় যে পশ্চিম হইতে অনেক ক্ষত্রিয় বিষয়কর্্মোপলক্ষে বঙ্গে আসিয়। 

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অন্তভুক্ত হইয়াছেন 102) সেই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ 

কায়স্তদিগকে সবর্ণ বলিয়াই জানিতেন। দেববংশম্. পরাগলী 

মহাভারত ও বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে বঙ্গদেশেও 

কায়স্গণ ক্ষব্রিয়বর্ণ বলিয়া বিদিত ছিলেন 1 বরেন্দ্রদেশের অধিবাসি- 

গণ মিলিত হইয়! বপ্যটপুত্র ভূপাল বা গোপালকে বরেন্দ্রের ধাজা 
করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ ততৎ্কালে এই বংশ বরেন্দ্র দেশের সন্তান্ত 

নন্দী, দেব, সেমাদ্িবংশের ন্ঠায় সামাঙ্জিক মর্যাদা তোগ করিতেন। 
রাজ্যলাত করিয়া তাহা'র। কখনও ২ বিদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্া 

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা স্বাভাবিক । সিংহগিব্বিরচিত ব্যাসপুরাণে 

পালরাএগণ নিয়শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলিয়। উক্ত হইয়াছেন । তাহারা পূর্বে 
লেখনাজীবা ক্ষত্রিয় ব কায়স্থ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সিংহগিরি 

এরূপ লাখিয়াছেন ৷ সন্ধ্যাকর নন্দী তদীয় “রাম চবিতে” পালবংশকে 

সিন্ধুকুলোডূত বলিয়াছেন। ইহ] খুব সন্ভব। সিন্ধুদেশে এখনও সৃর্য্য- 

বংশীয় ব্রন্ষক্ষত্রিয়কায়স্থগণ বাস করেন। অতএব বৈদ্যদেবের 

তাত্রশাসনোক্ত ক্ুর্য্যবংশ, সন্ধ্যাকরের রামচবিত-বর্শত সিন্ুকুল এবং 

(9) রাঢভূমের বন্দিপুরের সিংহবংশ ও রায়নার দত্তবংশ, 'ভ্রপুবা 

সিংহগ্রামের সিংহরাজবংশ এবং বরিশাল উজিরপুরের সিংহবংশ ও 

ঝাপুরের দর্তচৌধুবীবংশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। 



১৪২ মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ। 

আবুল ফজলের আইন-ই-আকৃবরিতে লিখিত কায়স্থ, ইহার কোন 

কথাই মিথ্যা নহে। (6) 

ঈশ্বরঘোষের তাত্তরশাসন | 

মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন হইতে ঞ্রানা যাইতেছে 

যে পালবংশের রাজত্বকালে ঘোষবংশীয় ঈশ্বর ঘোষ, তাহার 

পিতামহ এবং প্রাপতামহ রাঢ়দেশে রাজত্ব কারয়াছেন। ১৩২০ 

সনের বৈশাখের সাহিত্যে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ এঁতিহাপিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 

কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দিনাজপুর জেলার মালদোয়ার নামক রাজষ্টেটের 

দপ্তর থানায় রক্ষিত মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের প্রদত্ত তাত্রশাসনের 

আলোচনা করিয়াছেন। এই শাসনপত্রে ঈশ্বরঘোষ শুদরা় গুরু 

তার্গবসগোত্র যজুব্বেদী নিব্বোক শন্মাকে গ্রামদরঁন 'করেন। এই 

09) ১৩২০ সনের ৮ই ফাল্ন ব্রায় বাহাদুর শীযুক্ত নবানচন্দ্র দত্ত 

মহাশয়ের সভাপাতিত্থে চট্টগ্রাম সাহিত্য পৰিবদের্ একটি বিশেষ 

অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় রার বাহা-র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস 

সি, আই, ই, মহোদয় কায়স্থ ও বৈগ্যজাতির “দাস পদ্ধতির আলোচন' 

প্রসঙ্গে বনেন “আমি তিব্বতে প্রাচীনতম গ্রন্থে দেখিরাছি তাহাতে 

কায়স্থ জাতির উল্লেখ আছে। কায়স্থ 'পাল' উপাধক নরপতিগণ 

এদেশে প্রায় ৬০০ শত বৎসর রাজত্ব কারয়] বৌদ্ধধন্ম (বস্তার করিয। 

ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাঁয়স্থ জাতিটি অতি প্রাচান। 

কারস্থজাতি যেরূপ প্রাচীন তেমন আমি তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বও 

আমাদের বৈগ্কজাতি হইতে নান! কারণে স্বীকার করি।” পালবংশের 

কারস্থত্ব বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের অতি- 

মত উপেক্ষণীয় নহে। 



বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রতাব । ১৪৩ 

নির্বোক শর্মাই মালদোয়ারের বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ । 

লিপিবিচারদ্ারা যৈত্রেয় মহাশয় ইহা পালপাম্রাজ্যের অভ্যুদয় 

যুগের থুষ্টায় দশম একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়। অনুমান করেন । 

পালবংশের রাঞ্ত্বকালের “ঢেক্করী” নামক সামস্তচক্র হইতে এই 

শাসন প্রদত্ত হইয়াছল। 

এই শাসনলিপিতে ঈশ্ববঘোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ 'বাঁঢ়াধিপ' 

এবং প্রপিতামহ “বুপবংশকেতু” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । 

'মহামাগুালক+ ঈশ্বর ঘোষ যে 'ঘোষকুলে” জন্মিয়াছিলেন তাহ! 

পৃথিবীতে প্রথিত' ঠিল। সম্ভবতঃ পালরাজগণ রাঢ়দেশ 

অধিকার কারবার পৃব্বে ঈশ্বরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাঢ়ের 

অধিপতি ছিলেন এবং পরে ঈশ্বরঘোষ তাহাদের অধীনে 

সামন্ত রাজ] বা মহণমাণালকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রান্ুসারে 

মগুলাধিপাতির কোষ, ধুর্ণ, মন্ত্রী, অমাত্য থাকিবে এবং তাহার 

অধীনে দ্বাদশটা ক্ষুদ্র রাজ্য থাকিবে। এইরূপ মওলাধিপতিগণের 

মধ্যে যিনি প্রধান তিনিই মহামাগুলিক পদবাচ্য । এই তাম্রশাসন 

হইতে বাঙ্গাণাঁর কারস্থজাতির প্রাচীন সামাজিক মধ্যাদার কিরূপ 

পরিচয় পাওয়া যায় তৎসন্বন্ধে আলোচনা করিতে যায়! মৈত্রের যহাশষ 

লিখিয়াছেন £-_-““অশেষ শ্রদ্ধাভাজন পঙ্িত শিবনাথ শান্তি মহাশর 

১007 8701 ১1 পত্রিকার প্রথম ভাগের ৪৬৮ পুষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 

+$০ 1710 8170801)10111102 107 107717007010 2800 00101876৫ 

101 09 1100 110714107 0)00815 01070 1)690])10 97177 06৯- 

(010015101৭5 1)06 10) 0007170101৯ 00 18500010568 2000 

(31109565001 1306৯ ৬ 1111078510000) ৭000007)81707)) 10100 10সাচে 

০2১300১১ 1790 120৯007৯114 7706 06001)9 91) 01)5101)16 1১0৯10018 

2) 17117700 ১০০1015, ইংরেজী শিক্ষার ম্পর্শমণি সংযোগে আমাদের 



১৪৪ সেনবংশ । 

পাল-সরকার দাস-ঘোষ বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাত 

করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে, রচনালালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া 

উঠিতে পারে.কিন্তু বাঙ্গালির পুরাতত্ব ক্ষুপ্ন হয়া পড়ে। গুণগ্রাহী প্রাচীন 

সমাজ গৌঁড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে “কলিকালবাল্সীকি' উপাধি 

প্রদান করিয়াছিল, তাহার পিতা প্রজাপতি নন্দীকে সান্ষিবি- 

গ্রহিকের উচ্চপদ্দ প্রদান করিয়াছিল এবং ঘোষকুল সন্ত ত মহামাগডালক 

ঈশ্বর ঘোষকে বরাজাধিরাজের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় রাজ্যশাসনের 

ক্ষমতা দিয়াছিল। » ,» এসকল বিবরণ সেকালের সামাজিক 

পদমর্যাদা সম্তোগের সংশয়শন্ত এঁতিহাসিক প্রমাণ। * * 

তাহাদের পুব্ধতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা৷ 

অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়। থাকে তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের 

প্রচ্ছন্ন অপবাদ. সমগ্র হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে * প্রকাশ্য অতিষোগ । 

ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন তাহার কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে 

পারিবে ।” 

সেনবংশ | 

দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিজয়সেন দক্ষিণবরেন্র অধিকার 

করিয়া বিজয়নগর নামে রাজধানী স্কাপন করেন। রাজসাহির 

অন্তর্গত দেবপাড়াতে তাহার যে প্রশস্তি পাওয়! গিয়াছে তাহ! হইতে 
জান! যাইতেছে যে তিনি “গোৌড়েন্দ্রকে" প্রবল বেগে আক্রমণ করেন, 

কামরূপ ও কলিগের রাজাকে পরাজিত করেন এবং মিথিলার নান্যদেব 

নামক রাজ্যলুলোপ অপর এক বীর পুরুষকে কারারুদ্ধ করেন। উক্ত 

প্রশন্তি ব্যতীত বল্লালসেন দেবের তাত্রশাসন এবং তাহার রচিত 

“দীনসাগর' নামক স্বতিনিবন্ধ ও “অডভূতসাগর” নামক জোতিনি বন্ধ 

হইতে সেনবংশের পুর্ব বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়। 



বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব | ১৪৫ 

বল্লাল দানসাগরে লিখিয়াছেন-__“বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে।” 

বিজয়সেন বরেন্দ্র প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন, ইহাই ঠিক। বিজয়সেন 
অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরান্ত করিলেও বৃহত্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিতে 

পারেন নাই । তাহার সময়ে রাঢ়-বঙ্গে বন্মবংশেরহ আধিপত্য ছিল। 

তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন বাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রের অধীশ্বর 

হঈয়াছিলেন। 

১৩১৭ সনে বর্ধমান জেলার কীটোয়ার নিকট সীতাহাটি গ্রামে 

মুত্তিকাখননকালে এক খানা তাত্শাসন পাওয়া যায়। ইহাই 
বল্লালসেন দেবের তাত্রশাসন। বল্লালের জননী বিলাস দেবী কৃর্ধ্য 

গ্রহণকালে গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজগোত্রীয় ওবাস্থ দেবশর্শীকে সুবর্ণ 

অশ্ব দান করেন। তাহার দক্ষিণাস্বরূপ বল্লাল এই তাত্রশাসন দ্বার 

ওবাস্থ শর্মাকে উত্তররাঢমগুলে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বাল্লহিট৷। 

( বন্তমান ব্ালুটিয়া) গ্রাম দান করেন। এই তাত্রশাসন হইতে জানা 
যায় ষেসেনবংশ শিবোপাসক ও চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন এবং তদ্বংশীয় 

রাজপুত্রগণ সদাচারপুত রাটদেশে প্রভাবশালী ছিলেন। তদ্বংশে 

বীধ্যবান সামন্তসেন ছিলেন, তাহার পুত্র শিবানুরক্ত হেমস্তসেনদেব। 

তৎপুত্র “পৃর্থীপতি” বিজয়সেন । তাহার প্রধানা মহিষী বিলাস দ্রেবীর 
গর্ভে বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বিক্রমপুরসমাবাসিত জয়ঙ্কন্ধাবার' 

হইতে এই তাম্শাসন প্রদান করেন। শাসনের শেষে “হবিঘোষ 

সান্ষিবিগ্রহিকম” উক্ত আছে। শকবা সংবৎ উল্লিখিত হয় নাই। 

অড্ভূতসাগরও দানসাগর হইতেই বল্লালের সময় নিরূপিত হইয়াছে। 
অদ্ভুতপাগরে আছে--“ভুজবন্থুদ্রশমিতে শকে শ্রীঘদ বল্লালসেন- 
রাজ্যাদৌ । সুতরাং ১০৮২ শকে বা ১১৬০ খুষ্টাব্ধে বল্লালের 

রাঙজত্বারস্ত ! অভ্ভুতসাগরের রচনাকাল-_-“শাকে খনবখেন্দুঅব্দে 

আরেভেডুত সাগরম+”, অর্থাৎ ১০৯০ শকে বা ১১৬৮ খুষ্টন্দে বল্লাল 
৯ ০. 
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অদ্ভুতসাগর রচনা করিতে আরম্ত করেন। আর “শশিনবদশমিতে 

শকবর্ষে দানসাগরে। রচিতঃ”--১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খুষ্টাবে দানসাগর 

রচিত হয় । ডাক্তার ভাগ্ডারকর যুস্বই হইতে যে অদ্ভুতসাগর প্রকাশ 

করিয়াছেন তাহাতে উক্ত আছে যে বল্লাল ১০৯০ শকে অড্ূতসাগর 

আনুম্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়। পুত্র লক্মণকে 

উহ! সমাপ্ত করিবার ভার প্রদান ক'রয়া পরলোক গমন করেন, এবং 

লক্ষণের উদ্ভোগেই তাহ সমাপ্ত হয়। অতএব বল্লাল ১০৮২ হইতে 

১০৯২ বা ৯৩ শক পর্য্যন্ত, ১০।১১ বৎসর রাজত্ব করেন। 

এই অন্কাল মধ্যেই তিনি অনেক কায করিয়া গিয়াছেন। 

অদ্ভতসাগর ও দানসাগর রচনা হইতে জানা যাইতেছে যে তিনি 

অলন বা বিলাসপ্রিয় ছিলেন না; পরন্ত বিদ্বান্, ধার্মিক এবং প্রক্তা- 

ক্টিতষী ছিলেন। এই অন্নকাল মধ্যে তিনি গৌড়রাজ্যে শাস্তি ও 

শৃঙ্খল! স্তাপন করিয়াছিলেন, সনাতন ধম মপালনে উৎসাইদানের জন্য 

সাচার ও বিগ্যাবিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণও কাযস্থদ্রিগকে কুলমর্ধ্যাদ। 

দান করিয়াছিলেন এবং সমাজের হিতের জন্যই স্মতিশান্ত্ত ও 

স্যোতিঃশান্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করিয্াছিলেন। তখনও দ্রেশে 

বৌদ্ধধন্ম্ের প্রভাব ছিল । সুতরাং সমাজের মেরুদণুস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও 

কার জাতিকে হিন্দুধন্ম পালনে উৎসাহিত কর্ণা তিনি আবশ্যক মনে 

করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ আচারে ধীহাদের অনুরাগ ছিলনা, পরক্ত 

বাহার। সনাতনধন্মবিহিত আচারে এবং হিন্দু তীর্ঘদর্শনে অনুরক্ত 

ছিলেন বল্লাল তাহাদ্িগকেই সম্মানিত করিঘ়াছিলেন। তিনি 

আচারাদি নবগুণের ভিত্তির উপরে কুলমধ্যাদ। প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 

ছিলেন। কালক্রমে সেই রাঁজদত্ত সম্মান বংশগত হইয়াছে । 

বেদিক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈদ্যঞগাতি বল্লালপ্রদত্ত কুল 

গ্রহণ করেন নাই, এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়। যায়। বাটে দ্াক্ষিণাত্য 
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বোদকগণের বাস। তাহারা বল্লালের বহুপরে, ১৭শ শতাব্দীতে 

বাঞ্গলায় আসিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বৈদিকগণ বল্লালের পূর্ববস্তী। 
রাজ। সামলবশ্মীর সময়ে তাহাদের পঞ্চ পুর্বপুরুষ বঙ্গে আগমন 

করেন। কিন্ত বল্লালের সময়েও তাহাদের সংখ্যা অতি অন্ন ছিল, 

বিশেষতঃ তাহারা তখনও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন,তাহাদের মধ্যে গুণগত 

মর্য্যাদ। স্থাপনের প্রয়োগ্ুন তখন অনুভূত হয় নাই। বারেন্দ্র কায়স্থ 

দিগের সংখ্যাও তখন অল্প ছিল ।বল্লালের সময়ে বৈগ্নামে স্বতন্ত্র কোন 

জাত ছিল কিন! তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না। থাকিলেও 

তাহাদের সংখ্যা আত অল্প ছিল। বের বৃহত্ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমা 

মধ্যে মব্যাদা স্থাপন করিয়াই বল্লাল পোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বল্লাল আচারভ্রষ্ট ছিলেন, নীচজাতীয়া রমণীর সংসর্ণ করিতেন. 

তাহাতে লক্্ণসেন্ বিরোধা হইরা পিতার বিরুদ্ধে দল করিয়াছিলেন, 
ইত্যার্দি অপবাদ বল্লালচরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। ইহার 
মূলে কোনও নত্য নাহত আছে বলিয়া বোধ হয় না। 

আনন্দভষ্টকৃত 'বল্লালচরিত'ই এসকল কথার মূল। লক্ষণসেন, 

কেশবসেন বা বিশ্বরূপসেনের তাত্রশাসনে, বা অন্ত কোন 

এতিহাসিক লিপিতে বল্লালের কোনও অপকাধ্যের আভাস পাওয়। 

যায় না। বরং এযাবৎ যাখা কছু এতিহাসিক প্রমাণ পাওর। গিয়াছে, 

তাহাতে বল্ল।লচারত্রের মহত্বই প্রকটিত হইয়াছে । 'বল্লালচারত' 

স্ুবর্ণবণিকদের স্বার্থে লিখিত পুস্তক। বল্লালচারতের মতে সুবর্ণ 

বণিক জাত বিশুদ্ধ বৈশ্, বল্লালের অত্যাচারে তাহাদের জাতিপাত 

হইয়াছে । আঞঙ্কাল কিন্ত অনেক জাতিই এইরূপ বলিয়া থাকেন। 

বল্লাল সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়৷ সকলের প্রীতিলাভ করিতে 

পারেন নাই, ইহা খুব সম্ভব। ইহাও অসম্ভব নহে যেবাণিজ্য- 

জীবী সুসমুদ্ধ সুবর্ণবণিকগণ বৈশ্য ছিলেন, আচারহীনত। ব। ওদ্বত্য 
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বশতঃ বল্লাল তাহাদের হীন করিয়াছেন । সেনরাজগণের রাজত্বকালে 

বৌদ্ধধশ্মপ্রভাবের ক্রমিক তিরোধানের সঙ্গে কোন, জাতির প্রতি 

কি বাবস্থা হইয়াছে, তাহা সম্যক. জানিবার উপায় নাই। কিন্ত 

সে সকলই বল্লালের সময়ে হয় নাই। 

উক্ত বল্লাল-চরিতে আর একটা অদ্ভুত কাহিনী আছে। বায়াছ্ন্ব 
নামে যবন রাত্রিকালে বিক্রমপুর আক্রমণ করে। বল্লাল প্রভাতে 

শক্রসৈন্তের হলহলা শব্দ গুনিয়। আবিলম্ষে যুদ্ধষাত্্রী করেন। তিনি 

দুইটা পারাবত সঙ্গে নিলেন এবং মহিষীদিগকে বলিলেন, “ঘদি 
এই পারাবত ফিবিয়! আসে তবে বুবিবে আমার পবাজর হইয়াছে ।” 

ষুদ্ধে যবন সৈন্ঠ পরাস্ত হইল, কিন্তু ভাগ্যদোষে পারাবত পিঞ্ৰ 

হইতে ছুটির “বাঁমপালপুরে” ফিবিয়া গেল । তাহ। দেখিরা মহিষীগণ 

অগ্রিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন। বল্লাল গৃহে ফিরিয়া মহাশোকাকুল 

হইলেন এবং অবিলন্বে অগ্রিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিলেন।__ 
“সহজেহষ্টখিংশযুতে শকাব্দে পুথিবীপতিঃ 

ত্রীভিঃ সার্ধং মহাভাগ উৎ্পপাত দিবংপ্রতি 

অর্থাৎ ১০২৮ শকে বল্লাল স্ত্রীগণ-সহ ন্বর্গারোহণ করেন । ইহা 

অমূলক এন্প মাত্র। ১০৯১৯ শকেও বল্লাল জাবিত ছিলেন, তাহা 

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন এঁতিগাসিক লিপিতে বল্লালের 

সহিত যবনের যুদ্ধ বা তাহার অগ্রিকুণ্ডে প্রাণত্যাগের বার্তা পাওয়া 

বায়না । কিন্তু এই কল্পিত উপাখ্যান প্রচারিত হইয়া জনপ্রবাদে 

পরিণত হইয়াছে । বাঙ্গালার অধঃপতন যুগে এইরূপ শত ২ কাহিনী 
রচিত ও প্রচারিত হইরা এঁতিহাঁসিকের সত্যনির্ণয়ের পথ কণ্ট- 

কাকীর্ণ করিয়াছে । 

আর এক 'বল্লাল চরিত' আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা “গোপাল 

তট্ট”-রচিত। তাহাতেও যবনের সহিত যুদ্ধ এবং বল্লালের 

চা 

্ঞ হক 
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অগ্িকুণ্ডে প্রাণত্যাগের কাহিনী আছে। ইহা “বৈদ্যবং- 

শাবতংস বল্লালের আজ্ঞান্রমে তাহার শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্তক 

১৩০০ শ্রকে রচিত? হইয়াছে । গৌড়েশ্বর বল্পাল আরও দুই শতাব্দী 

পুব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন। অনাঁধক শতবর্ষ মধ্যে কেহ কোন 

বিশেষ অভিপ্রায়ে এই বিল্লালচরিত? রচনা করিরাছেন। 

বল্লাল নামটা লইয়াও অনেক ব্যর্থ আলোচনা হইয়াছে। 

সেনবংশ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। পুব্ে দ্বাক্ষণাত্যে 

'বল্লাল' নাম প্রচলিত ছিল। কর্ণাটের 'বল্লাল বংশ ইতিহাসে 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা মহারাষ্ট্র হাতহাসেও চিত নিস 

খণ্ডোবশ্লাল এবং পেশব! মাধবরাও পল্লালের নাম দেখিতে পাই। 

খল্লাল ১১৭০ বা! ৭১ খুষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তৎ্পুত্র লক্্ণসেন 

দেব গোৌডের ম্সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি প্রতিবেশী 

রাজগণকে বশীভূত করিতে যন্রবান হইয়াছিলেন। তাহার মাধাই- 

নগরে প্রাপ্ত তাঅশাসন হইতে জান। যায় যে তিনি কাশিরাজকে 

(কান্যবুঞ্জপাজকে ) পরাজিত এবং কামরূপকে বণীভূত করি! 

ছিলেন। প্রশস্তিতে কলিঙ্গরাজের পরাজরের উল্লেখও দুষ্ট হর। 

তিনি অন্ততঃ ৩০ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছেন। তাহার রাজহের 

শেবভাগে মুসলমানগণ গৌড় আক্রমণ করেন। তাহার নাদষা এবং 
লগ্মাণাবতাঁ এই ছুইটী রাজধানী ছিল। খিলিজিবংশীয় মহম্মদ-ই- 

বখতিয়ার কর্তৃক নদিয়াবিজয়ের প্রায় ৪* বৎসর পরে ১২৪৩ খু মিন্- 

হাজ উদ্দীন লক্ষ্মণ[বতীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি 

লোকমুখে গৌড়বিজয়ের ইতহাস শুনিয়া তদীয় প্রসিদ্ধ তব কাঁতই- 
নাঁসরি নামক গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। লোকমুখে 

শুনিয়। “রায় লখ মনিয়ার” অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মমাত্র রাজ্যাভিষেক, 

অশীতিবৎ্সর রাজত্ব ইত্যাদি অমুলক কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া- 
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ছেন। বখতিয়ার কর্তৃক নদিয়াবিজ্ঞয় সম্বন্ধে তিনি লিহ্য়াছেন যে, 

কিল্লাবিহার ফতে' হওয়ার সংবাদ পা1ইয়! ব্রা্গণ-মন্ত্রী রাঁঙ্জাকে বলিল 

যে গৌড় তুরুষ্কগণের হস্তগত হইবে ইহা শান্ত লেখা আছে এবং 

সেই তবিষদ বাণী সফল হওয়ার সময় হইয়াছে, স্থৃতরাং সকলের 

বাজাত্যাগ করা উচিত। ব্রাঙ্গণগণ এবং বণিকগণ বঙ্গে ও কামরূপে 

চলিয়া গেল. কিন্তু লখ মনিয়া বাজ্যত্যাগ করিলেন না । পর বৎসর 

বখবতয়ার নদিয়ায় উপস্থিত হইলেন, তখন ১৮ জন অশ্বীরোহী 

মাত্র তাহার সঙ্গে ছিল, কিন্তু প্রহরিগণ ঘোড়ার সওদাগর মনে করিষা 

তাহাকে বাধা দ্রিল না। তিনি অবাধে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া 

হিন্ুদিগকে আক্রমণ করিলেন । বৃদ্ধ লখমনিয়া আহারে বসিবা- 

ছিলেন- নগ্রপদে পশ্চান্বার দিয়া বাহির হইয়া বঙ্গে 'সঙ্গনাতে' পলায়ন 

করিলেন। তথায় অল্পদিন মধ্যেই তীহার রাজক্ক ৪েষ হৃইল। 

পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পাওুয়া নগরের 

মস্জিদে “সেখ শুভোদয়। নামক যে প্রাচীন পুথি পাইয়া ছিলেন 

তাহাতে লিখিত আছে £--( হলায়ুধ বলিতেছেন) পুন্নে রাজ! 

বিক্রমার্দত্যের সভায় আকাশ হইতে এক পত্রপাত হইয়াছিল. 

তাহাতে লিখিত ছিল-_ 

“চতুব্বিংশোত্তরে শাকে সহজ্ৈকশতাধিকে। 

বেহারপাটনাৎ পৃর্বং তুরক্ধঃ সমুপাগতঃ ॥ অর্থাৎ 

১১২৪ শকে (১২০২ খুঃ) তুরক্গণ এদেশে আগমন করিবে । 

চতুর বখতিয়ার খিলিজি সেখ সাহজজলাল বা অন্য কোন 

গুপ্তচর প্রেরণপূর্ঘক লক্্ণসেনের অমাত্যদ্দিগকে অর্থদারা বশীশুত 
করিয়া একরূপ বিনাযুদ্ধে নদ্দি়া জয় করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব 

নহে। কিন্তু মিনহাজের লেখা ও শ্রেকশুভোদয়ার উপর নির্ভর 

করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নহে । নদিয়াবিজয়ের ইতিহাস 
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এখনও প্রগাঢ় অনুসন্ধানের বিষয়। লক্্ণসেনের কাপুরুবতায় রাগ্য 

মুসলমানের অধিকৃত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত কর!ও সমীচীন নহে। 

লক্মণসেনের পুঞ্র মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন্র নাম 

পাওয়া যায়। লক্ষণের নদিয়ত্যাগের পরে মাধবসেন রাঢ়দেশে 

আরও কির়দ্দিন মুসলমানের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । তাহার 

অপর দুই পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন পুর্ববঙ্গে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা 

রক্ষা করিয়াছেন । ১২৮০ খৃষ্টাব্দে যখন দিল্লীশ্বর বুলবন বিদ্রোহ 
শাসন কর্তা মঘিস্থদ্দিন তোঘ্রলকে শাসন করিতে পুর্ববঙ্গে আসেন, 
তথন সেন বংশের শেষরাঁজা দনৌঞ্জামাধব ( রাজা নৌজ]) সুবর্মগ্রামে 

রাজত্ব করিতেছিলেন, পানাম তাহার রাজধানী ছিল এইরূপে 

বিজয়সেনের রাজত্বের আরন্ত হইতে দনৌজামাধবের রাজত্বের 
অবসান পর্যন্ত ১৫৮ হইতে ১৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে । 

হিযালয়ের পাদদেশে মাগ্ডি ও সুকেত নামে ক্ষুদ্র করদরাজ্য 

আছে । রাজবংশদ্বয় গোৌড়ের সেনরাজবংশ হইতে সমুত্পন্ন- চন্দ্র- 

বংশীয় রাজপুত বলিয়া পারচিত। তীাহাদের ইতিহাণ এই যে_-সেন 

বংশ মুসলমানদ্রিগের আক্রমণে গৌড় হইতে বিক্রমপুরে পলায়ন 

করেন, পরে তাহার! বিক্রমপুর ত্যাগ করিতেও বাধ্যহন | প্রথমতঃ 

“ূপসেন” পঞ্জাবে আসেন এবং “রূপার নগর নিন্মাণ করেন। তথায় 

কতিপয় পুরুষ অবস্থানের পর বংশের তদানীন্তন নেতা বাবুসেন 

মুসলমানের আক্রমণে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 

১৫২৭খুঃ মাঙ্ডিনগর স্থাপন করেন । তত্বংশের এক শাখা মুসলমানের 

অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মুসলমান হয়, বর্তমানে এ 

শাখ। কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্ঠেবারের অধিপতি । বাবুসেনের হিন্দু 

বংশধরগণ ছুই শাখার বিভক্ত । তাহারা মা ও স্থুকেত এই ছুই 

সংলগ্ন ক্ষুদ্ররাজ্যে বাস করিতেছেন। এই ছুই শাখার মধ্যে বহু যুদ্ধ 
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বিগ্রহ হইয়াছে, তাহ! আজও তাটমুখে গীত হয়। বিশ্বরূপ সেনই 

বোধ হয় রূপসেন নামে উক্ত হইয়াছেন । 

আইন-ই-আক্বর্িতে ভোজ, শুর. পাল ও সেন বংশকে কায়স্থ 

বল৷ হইয়াছে । তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে আইন-ই-আকবরি 

প্রণয়নকালে দিল্িও বাঙ্গলা দেশে লোকে এই রাজবংশগুলিকে 

কায়স্থ বলিয়াই জানিত। বেগ্ভজাতিতে সেনবংশের বাহুল্য দেখিয়! 

কেহ কেহ বিছ্ালয় পাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিলেন 'সেনবংশ 

জাতিতে বৈগ্য ছিলেন। কিন্তু তদ্িষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। 

বিজয়সেনের প্রশস্তি, বল্লালের তাত্রশাসন এবং লক্ষমণসেনের তাত্র 

শাসন দ্বারা সেনবংশ যে বেগ ছিলেন না তাহ নিঃসন্দেহরূপে প্রমা- 

ণিত হইয়াছে । বিজধুসেনের প্রশস্তি হইতে জানা যাইতেছেযে তাহার 

পিতামহ সামন্তসেন চক্দ্রবংশোদ্ভব ব্রন্গক্ষব্রিয়ফুল্শিরোষণি, এবং 

দাক্ষিণাত্য হইতে সেনবংশ গৌড়ে আসিয়াছেন। এসিয়াটিক 

সোসাইটী হইতে আনন্দভট্টফত “বল্লাল-চরিত' প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইহ! ১৪৩২ শাকে, ৪ শতাব্দী পুব্বে লিখিত হইয়াছে । ইহাঁতেও 

বল্লালকে চন্দ্রবংশসম্ভুত এবং ব্রন্গক্ষত্রিয় বলা হইরাছে। বল্লালের 

তাত্রশাসনে চন্দ্রবংশ হইতে উত্পত্তি লিখিত হহয়াছে। লক্ষমণসেনের 

তাত্রশাসনে “ওষধিনাথবংশ' (চন্দ্রবংশ ) ও -কর্ণাট ক্ষত্রিয়" এবং 

কেশবসেনের তাত্রশাসনে 'সোমবংশ' লেখা আছে। আর 

আইন-ই-আক ববিতে সেনবংশকে কায়স্থ লেখ। হইয়াছে। 

সেনবংশীরদিগেব্র হস্ত হইতেই মুসলমানগণ বাঙলা দেশ কাড়িয়া 

লইয়াছিলেন; তাহাদের জাতি ধর্ম সম্বন্ধে আবুল ফঙ্জল ভূল 
করিয়াছেন ইহ। সম্ভবপর নহে । বরদ। ও সিন্ধু প্রদেশে সূর্য ও চন্দ্র 

বংশীয় ব্রহ্গক্ষত্রিয়গণ অগ্যাপি বাস করিতেছেন। পুর্বে তাহার। 
গোদাবরী তীরে পৈঠন পত্তনে বাস করিতেন। অতএব দাক্ষিণাত্য 
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হইতেই ব্রন্গক্ষাত্রয় পেনবংশ রাঢ়ে আসিয়াছিলেন, ইহা 1নাশ্চত। 

মহারাস্থ্ীয় কায়স্থ প্রভুদ্দিগের উৎপত্তি বৃত্তান্ত (7) স্বন্দপুরাঁণ সহ্যাদ্রি 

খণ্ডে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে 

স্য্যবংশীয় বাজা অশ্বপতি ও চন্দ্রবংশীয় বাজ কামপতির 

বংশধরগণ ভূণ্ড প্রভৃতি খধিগণের কোপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়। 

লেখনীবৃত্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং খবি'দিগের আদেশেই 

তাহাদের প্রভুসংজ্ঞ। এবং '্রহ্ম ক্ষত্রিয়” এই অপর নাম হইয়াছিল । 
ব্তমানে মহারাষ্ দেশে চান্দ্রসেনি প্রভু এবং চন্দ্র ও সৃর্য্যবংশীয় প্রভু 

কারস্থগণ বাস করেন। বরদা ও সিন্ধু প্রদেশস্থ ব্রঙ্গক্ষব্রিয়গণ চন্দ্রও 

সর্য্যবংশীয় কারস্থ প্রভৃদিগের এক শাখা । সুতরাং আইন-ই-আক্- 
বারতে যে সেনবংশকে কায়স্থ বল] হইয়াছে তাহা মিথ্যা নহে । লোকে 

সাধারণতঃ টাহািগকে কায়স্ব বলিয়াই জানিত। তবে শাসন- 

পত্রাদ্ধিতে তাহার অধিকতর গৌরবন্থচক “চন্দ্রবংশ' বা 'বর্গক্ষত্রিয়” 

বলির! পরিচয় দিয়াছেন । 'ব্রহ্গক্ষত্রিয়' সংজ্ঞা হইতে সেনবংশের 

কারস্তত্বই সপ্রম।ণ হইতেছে । ককর্ণাট ক্ষত্রিয় নাম হইতে বুঝা 

যাইতেছে যে ব্রহ্মক্ষঞ্রির সেনবংশ দাক্ষিণাত্যে কাট রাজ্যে বাস 

করিতেন এবং তথ হইতে বাটে শাসিয়াছিলেন। 

গোৌঁড়রাজ্যের রাজধানী | 

ধোর়ী কবির পবন্দূত হইতে জানা যায় “বিজয়পুরে' লক্ষণসেন 

দেবের অভিষেক ক্রিয়। হইয়াছিল। তাথাতে বোধ হয় বল্লালসেনের 

সময়েও দাক্ষণবরেন্দ্রে বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত (বিজয়পুর বা বিজয়নগরে 
পাপী পপি পপি আভা শাাশিস্পশাশীশিশিস্প্প্প্পী শী পি শি শাদা শশী ী সপ াশীীসসিসপ শি 

(7) স্বন্দপুরাণ সহ্যাদ্রিখ্ড, মুন্বই সংস্করণ? 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' 

এবং “কারস্থগ্রভু্চবখর' দ্রষ্টব্য । 



১৫৪ দেববংশ ! 

সেনবংশের একটি রাজধানী ছিল। নদীয়। রাঁটদেশে ) বিজয়নগর ও 

নদীয়া একস্থান হওয়। সম্ভব নহে। গৌড়রাজমালার মতে গৌড় ও 

লক্ণাবতী একস্থান। কিন্তু তাহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ | বিক্রমপুরেও 

বল্লালসেন ও লক্ষমণসেনের রাজধানী ছিল, তাহ? তাহাদের “'বিক্রমপুর- 

সমাবাসিতজযস্কন্কাবার" হইতে শাসনপত্র প্রদান দ্বারাই প্রমাণিত 

হয়। শ্রীচন্দ্র দ্রেব, তোজবশ্মা ও হরিবন্মীও "*বিক্রমপুরসমাবাসিত 

জয়ক্কন্ধাবার হইতে শাসনপত্র প্রদান করিয়াছেন। কেশবসেন 

'জন্ুুগ্রামপরিসরজবস্কন্ধাবার হইতে এবং বিশ্বরূপসেন “ফন্তগ্রাম 

পরিসরজরস্কন্ধীবাব”? হইতে তাত্রশাসন দান করিনাছেন। সে সময়ে 

গৌড়রাঙ্গের পৌও বর্ধনভূক্তি ও বর্ধমানভুক্তি এই ছুইটা বৃহৎ 
বিভাগ ছিল। বল্লাল “বদ্ধমানভূক্তির অগ্তঃপাতা উত্তররাঢমগুলের+ 

ভূমিদান করিয়াছেন । কেশব ও বিশ্বরূপের তাত্রশাসনে লিখিত আছে 

“পৌগ্ড বর্ধনভুক্তাস্তপাতিবঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে।  স্থৃতরাং 
বিক্রমপুর ও বঙ্গদেশ তখন পৌগু.বর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল. এবং 

রাঢদেশ বর্ধমানভূক্তির মধ্যে ছিল। আবার ইহাঁও জান! যায় ষে 

গৌডরাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র, বাগড়ি ও মিথিলা এই পঞ্চ বিভাগে বিভক্ত 

হইয়াছিল । গৌড়রাজ্যের ইতিহাস পিখিতে হইলে এসকল নামও 

স্থানের সম্যক্ তত্ব এবং কর্ণন্বর্ণ, সমতট নগর ও বিক্রমপুরের প্রাচীন 

স্থবৃহৎ রামপ।ল নগরের প্রামাণিক ইতিধত্ত অনুসন্ধান ও আবিষ্কার 

করা আবশ্তক । 

দেববংশ। 

মালদহ জেলার অন্তর্গত পাওুয়ার আদীন। মসজিদের অদূরে এক 

সাঁওতাল কৃষক ক্ষেত্রকর্ষণ কালে দুইটা মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। তাহার 

একটী “দনুজমর্দন? নামাক্ষিত, অপরটী “মহেন্দ্রদেব' নামাক্কত | দন্ুজ- 
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মর্দনের মুদ্রাটির এক পুষ্ঠে আছে- শ্রীশ্রীদনুজ মর্দন দেব, অপর পৃষ্ঠে 
আছে-_শ্রীশ্রীচণ্তীচরণপরাষণ পাঙুনগর ৩৩৯শকাক। মহেন্দ্র 

দেবের মুদ্রাটিও অবিকল এরূপ, কেবল তাহার শকাব্দ ৩৩৬। এই 
মুদ্রাহইতে তৎ্কালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে দেড় হাজার বৎসর পুরে 

পা$ম়াতে চণ্ডীতক্ত দেববংশ রাজত্ব করিতেন। ১৩১৯ সনে অধ্যাপক 

সতীশচন্দ্র মিত্র সুন্দরবনের বাসুদেব পুরে দন্ুক্তমর্দনের আর 
একটী মুদ্বা পাইষাছেন । তাহার এক পুষ্ঠে লিখিত আছে--শ্রী শ্রীদনু জ- 

মর্দন দেব. অপর পৃষ্ঠে আছে-_ শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ চন্দ্প্বীপ ১৩৩৯ 

শকাক। এই নবাবিষ্কৃত মুদ্রার সহিত পুর্োক্ত মুদ্রা ছইটী মিলাইয়া 
দেখা গেল যে পাওয়ার মুদ্রা দুইটির প্রাস্ততাগ ক্ষয় হওয়াতে ১৩৩৬ ও 

১৩৩৯ অঙ্গের ১ ক্রয় হইয়া গিয়া ৩৩৬ ও ৩৩৯ হইয়াছে! 

অতএব এই মুদ্রা হইতে জানা যাইতেছে দেববংশ পঞ্চদশ 

শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাওুয়াতে এবং চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন । 

সম্প্রতি “দ্রেববংশম্্” নামে এক খান পুরাতন হস্তলিখিত পুস্তক 

আবিষ্কৃত হ্য়াছে । ইহা ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের উকিল 

শ্রীযুক্জ ভৈরবচন্দ্র দেব রয় মহাশরের গৃহে রক্ষিত ছিল। এাতহাসিক 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তদীয় “শাশ্বতী” নামক মাসিক পত্রে ১৩২০ 

সনের বৈশাখ সংখ্য। হইতে উক্ত পুস্তক প্রকাশ ও তাহার এঁন্তিহাসিক 

তত্বের আলোচনা করিতেছেন । আমর! “শাশ্বতী” হইতে দেববংশের 

বিবরণ সঙ্কলন করিলাম £- 

ধন্দাঘট দ্রেবকুল কর্ণসেন্ত বলিয়। প্রসিদ্ধ এবং শাগিল্যগোত্রজ | দেব- 

গণ হরিদ্বার হইতে আসিয়। মগধে বাস করেন। তাহারা ক্ষত্রপকায়স্থ্, 
দ্বিজও ক্ষত্রিয়কুলসন্তৃত। প্রবাদ এই যে তাহারা ব্রহ্মাবর্তের দেব 

ভূমিতে পানত্র হ্দকুলে বাস করিতেন। এই বংশের রাদ্দা কর্ণসেন 

কণন্বর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন এবং কর্ণ (কাণা নদী) ও ভাগীরথীর 



১৫৬ দেববংশ । 

সন্ধিস্থলে কর্ণপুর নগর নিম্মাণ করেন। রাঞ্জার আদেশে দেববংশীয় 

সকলে কর্ণপুরে সমবেত হন এবং রাজা তাহাদিগকে পধ্যায়ক্রমে 

বিভক্ত করেন। শাগিল্য,মৌদগল্য,বাত্স্ত,পরাশর.তরদ্বাজ, ঘ্বৃতকৌশক, 

আলিম্যান-_-তাখাদের এই কয়টি গোত্র । কর্ণন্বর্ণ সমাজে কে কোন্ 

কুলজাত গোত্রদ্বারাই তাহার পরিচর হইত। শাগ্ডিল্য দ্েখগণ 

কুলনায়ক বলিয়া গণ্য হন। বহু গোত্রে বিভক্ত রণপরায়ণ দেবগণ 

অঙ্গবঙ্গে অনেক রাজ্য স্থাপন করেন। গঙ্গার পশ্চিম, অজরের দাক্ষণ 

এবং বড় খালের উত্তরে কণ্টকদ্বীপ ( কাটোয়। ) শাগ্ল্যগণ শাসন 

করিতেন। এই শাগিল্যকুলের মহাবার সুরদেবের ক্ষাত্রতেজে 

বৌদ্ধধশ্ম দুর হইয়াছিল এবং স্ুব্রাঙ্গণগণ কর্তৃক সনাতন ধন্ম অনুষ্ঠিত 

হইয়াছিল । 

স্থরদেবের গরসে দনুজারিদেব জন্মগ্রহণ করেন ॥ তিন বেদবিদ 

দ্বিজশ্রেষ্ট এবং কর্ণের ( পুর্বোক্ত কর্ণসেনের ) ন্যায় দানশীল ছিলেন 
এবং তাহার কুলেই তিনি জন্মিবাছিলেন। সেনরাঙ্গণের সহিত 

তাহার সম্পর্ক ছল এবং তনি লক্মণের সুহৃদ ছিলেন। তিনি 

পালরাজজগণের হস্ত হইতে বরের অধিকার করিয়া গোৌড়রাজ্যভূক্ত 

করেন। শ্রীশ্াচণ্ীপরায়ণ রাজা দন্ুজারি সাগ্রিক ব্র্থবিদ্ বন্য 

মকরন্দ-স্ুত দাশরথিকে কণ্টকদ্বীপে যত্বের সহিত স্থাপন করেন এবং 

অগ্রদ্বীপ ও নবদ্ীপে মহাকাল যুণ্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। দন্ুজারির 

বাধ্ধক্যকালে লক্ষণ যবন কর্তৃক সবর্বথ|। আক্রান্ত হন এবং অমাতা ও 

বান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়1 তার্থক্ষেত্রে চলিয়। যান। তৎপপ্ন 

তাহার পুত্র মাধব ও দন্থুজারি অনেক কাল মগধে যবনের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। অবশেষে মহারৃতি দন্ুুজারি ভাগীরথীসলিলে 

কলেবর ত্যাগ করেন। তৎপর তাহার শিশুপুত্র হরিদেব বন্দ্যা- 

চার্য্ের সহিত পাওুনগরে চলিয়। যায় এবং কাটোয়া যবনাধিকৃত হয়। 
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মাধবও রাজ্যত্যাগ করিয়া বরেন্দ্রভূমে চলিয়। যান। হবিদেবের 

নারায়ণ নামে পুত্র হয়। নারায়ণের ছুই পুত্র, পুরন্দর ও পুকজিত। 

পুরন্দর সন্নাসী হইয়। পুরন্দর স্বামী নামে খ্যাত হন। পুরুঞ্জিতের 
পুত্র মহাতপা আদিত্য । তাহার হুই পুত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ দেবেন্দ্র 
দেব ও ক্ষিতীন্দ্র দেব চণ্তীর প্রসাদে পাওয়ার রাজা হন। 

দেবেন্দ্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহেন্্রদেব। ইনি যবনদ্িগকে দূরীভূত 

এবং কংসকুল 1নধন করেন। মহেন্দ্র গুপ্তথাতক কর্তৃক নিহত 

হইলে তৎপুত্র দন্ুজমর্দন ব্রাজা হন। তিনি বন্দ্যবংীয় 

চন্দ্রাচাধ্যের নিকট দ্রাক্ষিত হন। তিনি যবনদ্িগকে মর্দন করিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে গুরুর আদেশে ধর্মরাজ্য স্কাপনের জন্য 

সমুদ্রোপকূলে সপরিবাব গমন কবেন এবং একটী নবোথিত দ্বীপে 

রাজ্য স্তাপন করিয়া! তাহার চন্দ্র্বীপ নাম রাখেন। দন্ুজমদ্দিন 

চন্ত্রদ্বীপকে 'ছুর্গ, কামান ও রণতরী দ্বারা স্থুরক্ষিত করেন। তিনি 

৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। হাহার রাজ্যের সীমা উত্তরে উচ্ছামতী, 

দক্ষিণে সমুদ্র, পুর্বে লৌহিত্য (ব্রদ্দপুত্র ) এবং পশ্চিমে মধুমতী । 
দক্ুজমর্দনের পুর রমাবল্পভ. তৎপুত্র কুষ্ণবল্পভ, তৎপুত্র হরিবল্পভ, 

তৎপুত্র ক্রদেব। জয়দেবের পর চন্ত্রদ্বাপরাজ্য দৌহিত্র বন্ুবংশের 
অধিরুত হয় । বস্ুবংশ দ্েববংশীয়দিগকে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা বিনাশ 

করেন । 

ক্ষিতীন্দ কণ্টকদ্বীপের গোষ্টাপতি হন। তীহার জ্যেষ্ঠপুত্র 

সুবুদ্ধি খা! গুরু পুরোহিত সহ ব্রহ্মপুত্রের নিকট সমুদ্রোপকুলে পুরুগ্ঠ৷ 

( বর্তমান পুড্ড1) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাহার সহিত হরিদেব 

এবং দত্ত'নন্দী ও কাঞ্জিলাল বংশীয়নগণ আসির়াছিলেন। হরিদেব পুরুদ্ধার 
দক্ষিণে চরতল (বর্তমান চাতল) গ্রামে বসতি করেন। ইহাই 

দেব বংশম্* পুস্তকের এতিহাসিক বিবরণ। 



১৫৮ দেববংশ। 

এই বিবরণ সন্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য নিয়ে প্রদত্ত হইল ৪-_ 

১ ক্ষত্রপকায়স্থ । “ক্ষত্রপকারস্থ। দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসন্ভবাঃ |" 

শাশ্বতীর ১৩২০ কাতিক সংখ্যায় “ক্ষত্রপ? শব্দের এঁতিহ্য তত্ব 

আলোচিত হইয়াছে । এই ক্ষত্রপ শব হইতেই পারশ্যের ১717) 

(ছত্রপ) এবং মহারাষ্ট্রের ছঞ্রপতি শব হইয়াছে । তক্ষশিলার 

শিলালিপতে ক্ষত্রপাদগের উল্লেখ দৃ্ হয়। এক সময়ে ক্ষত্রপগণ 

হিমালয়ের পাদদেশ হহতে অন্থ্গাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যস্ত, এবং পশ্চিমে 

মালব ও সিদ্ধুদেশে রাজত্ব করিতেন । তাহাদের বহু মুদ্রা আঁবঙ্ক,ত 
হইয়াছে । স্থলতান গঞ্জের বৌদ্ধ স্তপে “মথাক্ষত্রপ স্বামী রু্রসেনের” 

দুইটী যুদ্র। পাওয়। গিয়াছে । পারশ্তসঘাট দারাযুন তাহার বাঞঙ্জা 

২০টা ৯।1781)* ব। ছত্রপ-মগুলে খিভাগ কারয়াছলেন। এই এত্রপ 

বা ছত্রপগণ সুবাদার ব| সামন্ত রাজার ম্তায় ছিলেশ।' রাজকর সংগ্রহ 

ক।রয়।, রাঙ্ের বাতন্ন অংশ শাসন কারয়া এবং ধঠিঃশক্র হইতে 

রাজ্যসীমা রক্ষা করিরা ইহারা ক্ষাত্র রাঞ্জাকেই রক্ষা কাঁরতেন 

বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের ক্ষত্রপ নাম হইয়াছে। ক্ষত্র+পা+ড। 

সুতরাং রাজকন্মী কারস্থের ক্ষত্রপপদলান স্বাভাবিক। 

২। কর্ণন্বর্ণ। কর্ণ-স্ুবর্ণ বা কর্ণন্বর্ণ বাঙ্গলার সামাজক ও বাস্থীয় 

ইতিহাসে চিরম্মরণীর । চীন পারব্রাজক হিউন্লেন সিরাং সপ্তম শতান্দাব 

দ্বিতীয় পাদে (৬২৯-৪৫ খুঃ) ভারতবর্ষ পধ্যটটন করেন। শ্টাহার 

লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে ততৎকালে পুণ,বদ্ধন. সমতট, 

তাতরলিপ্তি ও কর্ণন্তববর্ণ-গৌড়ের এই চারিটা প্রধান নগরে অশোক- 

প্রতিষ্টিত বোদ্ধন্ত,প ছিল, এবং রাজা শশাঙ্ক কর্ণন্থবর্ণের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন।' কলিঙ্গের মহাসামস্ত মাধবরাঞজের ৬১৯ গুঃ 

উতকীর্ণ তাত্রশাসনে “মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের” উল্লেখ দুষ্ট হয়। 



বাঙ্গালায় কায়স্থপ্রভাব ! ১৫৯ 

শশাঙ্ক উত্তরাপথের সাব্বভৌম পদ লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। ৬০৫ খুঃ স্থানীশ্বরের ( থানেশ্বরের ) অধিপতি সার্বভৌম 
রাঁজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাহার জোগ্ঠপুত্র রাগ্যবর্ধনের 

সহিত শশাঙ্কের যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই রাজবংশের পূর্ব বৃত্তান্ত বা 
পরবর্তী ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। গৌভবরাজমালায় রমাপ্রসাদ 
বাবু লিখিয়াছেন, “শশাঙ্কের পুন্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ 

যে তাহার এবং তাহার প্রতিিত গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয় নিমেঘ গগনে 
বিদ্যৎ্প্রভার ন্যায় একবারে আকম্মিক বলিয়া প্রতিভাত হয়।” 

১৩০০ শত বৎসর পুর্বে শশাঙ্ক কর্ণন্ুবর্ণের রাজা ছিলেন । 

“দেববংশম্-বর্ণিত কর্ণসেন তাহার পুর্বে কি পরে কর্ণন্বর্ণে আবির্ভ।ত 

হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 

৩। দ্েববংশ্বের' গোত্র । কায়স্থ কুলগ্রন্থে দেববংশে যে দশটা 

গোত্র উক্ত আছে তন্মধ্যে কাগ্তপ, গৌতম ও বশিষ্ট ব্যতীত 

অপর সাতটা গোত্র এই পুস্তকে উক্ত হইয়াছে । বস্ততঃ এই 

দেববংশ একবংশ নহে, ৭টা বাতন্ন খংশ। “দেব' ক্ষত্রিয়ত্ব বোধক 

শব্দ, কালক্রমে উহা! বংশপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে । বঙ্গজ সমাজের 

ঘুতকৌশিকগোত্র দেববংশ কণন্বর্ণ হতে আসিয়াছে, ইহ ঘটক 

গ্রন্থে উক্ত আছে 1 

রাটে কণ স্বণ দেবো বল্লালেন প্রপুজিতঃ। 

দ্বতকৌশিকগোল্রসন্তৃতে। নিজবংশ প্রদীপকঃ। 

সর্বাদৌ দনুজারিদেবস্ুত কেশবদেবস্ুত গন্ধব্বদেবসুতৌ 

আনন্দদেব বল্পভদ্দেবৌ এতৌ নিমটিমহেনপ্রসিদ্ধৌ। * 

সুপ্রসিদ্ধ ঠাদ-কেদার রায় ঘ্বৃতকৌশিকগোত্রসভূত। তীহার। 
যে কণব্যণের ক্ষত্রপকায়স্কুলজাত, তদ্বিযয়ে সন্দেহ হইতেছে ন1। 



১৬০ দেববংশ | 

কাশ্তপগোত্রীয় দেববংশ সন্বন্ধেও ঘটকগ্রন্থে উক্ত আছে £__ 

রাঢ়ে কণন্বণ দেবে! বল্লালেন প্রপুজিতঃ। 

কাশ্তপগোল্রসন্তৃতো৷ নিজবংশপ্রদীপকঃ। 

দনুজারিরিতিখ্যাতো। দেববংশ প্রদীপকঃ! 

তশ্তাত্মজে। মহানন্দে। হিরণ্য স্তৎস্থু তস্তথা ॥ 

কর্ণন্বর্ণের দনুজারিদেব 'দেববংশে কীর্তিত হইয়াছেন। কিন্তু 

তিনি শাগিল্যগোত্রজ। তবেকি কণন্বণে তিন গোত্রে তিনজন 

দনুঞজারি ছিলেন  বংশাবদ্গণ তত্বান্ুসন্ধান করুন। 

৪। সুরদেব। অমুধ্য ক্ষত্রতেজসা বুদ্ধতব্চ দূরং গতম,। 

সনাতন ধর্ম্মোহমুনা সুব্রাহ্ষণৈ রন্ুঠিতঃ ॥" 
৫1 দ্রনুজাপি |__ বেদবিদে। দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্ৃহজ্জন হিতকারী। 

কণ সমে। দ্রানশীল যস্ত কুলে সহি জাতঃ॥ 

সেনরাজসম্পর্কোহসৌ লক্ষণন্ত নুহ যনং। 

বরেন্দ্রং পালরাজেভ্যো গৌডরাজ্যভুক্তং চক্রে ॥ 

বল্লালের পরেও পালবংশীয়গণ বরেন্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 

স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন- দন্ুজারি তাহা সেনরাজ্যের অন্তর্ভক্ত 
করেন। 

৬। মাধবসেন। মুসলমানগণ প্রথমে রাঢ়দেশ অধিকার 

করেন, তাহার অনেক পরে বঙ্গ ও বরেন্দ্র তাহাদের অধিক্ুত হয়৷ 

সুতরাং দন্ুজারির মৃত্যু হইলে মাধব অগত্য। বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়া- 

ছিলেন । 

৭ মহেন্দ্রদেব ।-_““যবনাঞ্চ দূরীরুত্য কংসকুলং নিহত্যচ। 

পাওয়ায়াং দেবরাজ্যং অনেনৈব প্রতিষ্ঠিতম,॥” 
সামস্ুদ্দিন ইলিয়স সাহ বরেন্দ্রে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

তাহার মৃত্যুর পর তাহার অমাত্য তাতুরিয়ার জমিদার কংস ব৷ 



বাঙ্গলায় কায়স্থপ্রভাব । ১৬১ 

রাঞ্জা গণেশ রাজ্য অধিকার করেন। ১৪০৭ খুঃ তিনি বর্তমান 

ছিলেন। তিনি মুসলমানদ্িগকে অত্যন্ত নির্যাতন করেন। কিন্ত 

তাহাব্র পুত্র যছছু এক পাঠানকুমারীর পাণিগ্রহণ লালপায় মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জল।ল উদ্দীন নাম ধারণ করিয়৷ সিংহাসনে 

আৰ্োহণ করেন। মহেন্দ্র্দেব তাহাকে বিনাশ কারয়। ১৪১৩ খুঃ (2) 

পাওুয়ার রাজা হন এবং ১৪৯৭ খুঃ গুপ্ত ঘাতকহস্তে স্বরং নিহত হন। 

৮। স্ুবুদ্ধি খী। ক্ষিতীন্্রদেক বাঢ়ে কাটোবাতে ফিবিয়। 

গিঘ়াছিলেন এবং মুসলমানদিগের আশ্গুগতা স্বাকার কারয়াছিলেন। 

তাহার পুত্রের খ।? উপাধি হইতেও তাহ বুঝা যায়। স্ববুদ্ধিখার 
নৃঙন বাসস্থান পুড্ডাগ্রাম সমুদ্রের পারে থাকা অসন্তব নহে । পুর্বে 

বরিশাল হইতে গাড়ো পাহার পর্যন্ত বিস্ৃত একটী উপসাগর ছিপ; 

চন্দ্র্বীপ, বিক্রমপুর ও কামরূপ রাজ্য তাহার পশ্চিম পারে এবং 
চট্টগ্রাম, ত্রিপুন্না ও মণিপুর রাজ্য তাহার পৃব্ব পারে অবস্থিত ছিল। 

বার ভূঞা । 
অতঃপর আমরা মুসশমান বাজত্বকাঁলের কায়স্থ তোৌ।মকগণের 

কথা বালব । ষোড়শ শতাব্দাব শেষভ।গে বাঙ্গলায় বারভূঞ। প্রসিদ্ধি 

লাভ করেন। তাহারা দিল্লির বাদসাহকে কর দিতেন, 1কন্ত 

সৈগ্, দুর্গ, কামান, রণওরা. সমস্তই তাহাদের ছিল। নিয়ে বার ভূঞার 

পরিচয় প্রদত্ত হইল 

১। চন্দত্রদ্বীৌপে-কন্দর্পনারায়ণ বসু । ৭। তাহিরপুরে-- বিজয়লঙ্কর । 

২। যশোহরে__প্রতাপাদিত্য গুহ। ৮। পুটিয়ার-_ রামচন্দ্র ঠাকুর ! 

৩। বিক্রমপুরে-_টাদ-কেদ।ব রায়। ৯। বিঝুপুরে_হান্বির মল্ল। 

৪ । ভূষণায়-_মুকুন্দরাম রায়।  ১০। চাদ প্রতাপে-াদ গাজি! 

৫। ভূলুরায়-_লক্ষণমাণিক্য শুর । ৯১৯ । ভাওয়ালে-_কজল গাজি। 
৬। দিনাজপুরে গণেশ বায়। ১২। সোণার গায়ে_ ঈশ। খ।। 

১১৯ 



৯৬২ বারভূঞা। 

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ৫€জন বঞ্জজকায়স্ত, গণেশ রায় উত্তর 
রাঢ়ীয় কায়স্থ, তাহিরপুর ও পু'টিয়ায় ব্রাহ্মণ ভৌমিক, বিষুঃপুরে 
ক্ষত্রিয়, টাদপ্রতাপ. ভাওয়াল ও সোণারগণয়ে যুদলমান / ঈশা খা 

পৃব্বে হিন্দু ছিলেন। তাহার পিতা কালিদাস গজদানি টাদরায়ের 

আত্মীয় ছিলেন। (১) দ্বাদশ ভৌমিক মধ্যে প্রতাপাদিত্য, টাদ- 

কেদার রায় এবং ঈশ] খাঁ মস্নদূআলি বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন । 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যতাগে বাঙ্গলায় মোগল পাঠানে যুদ্ধ উপস্থিত 

হয়। বঙ্গজ প্রসিদ্ধ কুলীন আশগুহের সন্তান শ্রীহর্ষ (রাজ! 

বিক্রমাদিত্য) শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। 

প্রতিত। ও কর্মদক্ষতা গুণে শ্রীহর্য “রাজ। বিক্রযাদ্রিতা' উপাধি এবং 

তাহার পিতৃব্যপুত্র “রাজ। বসন্তরায়' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এক 

'বস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাহারা জায়াগর স্বরূপে লাভ" করেন। যমুনা 

হইতে সাগর দ্বীপ পর্য্যস্ত সমুদর ২৪ পরগণা, যশোহর, ও খুলনার 

অর্ধাংশ তাহাদের জায়গিরের অন্তর্গত ছিল। যুদ্ধ আরন্ত হইলে 

বিক্রমাদিত্য গৌড় ত্যাগ করিয়া শ্বীয় রাজধানী যশোহরে আসেন । 

যুদ্ধে মোগলেব্ জয় হয়। বিক্রমাদ্দিত্য মোগল সঞ্রাটকে কর দিতে 

সম্মত হইয়া নিজ রাজ্য বুক্ষা করেন। তাহার পুত্র প্রতাপা ত্য 

রাজা হইয়া! বাদসাহকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং পুরী হইতে 

চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূল ভাগ দখল করিয়া! লইলেন। 1পতৃব্য 

বসন্ত রায়কে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের অন্তরায় মনে করিয়া প্রতাপ 

তাহাকে হত্যা করেন। (২) প্রতাপাদিত্য স্বাধীন নৃপতিরূপে 

(১) কেহ ২ কালিদাস গজদানীকে ব্রাঙ্গণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ 
তাহারা রাজপুত, হোসেনসাবর সময়ে অযোধ্যা হইতে বঙ্গে আসেন। 

(২) স্বীয় জামাতা চন্ত্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র বসকে বধ করিতেও 
তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। 



বাঙ্গলায় কায়স্থ্প্রভাব। ১৬৩ 

রাঙ্যাতিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেক কালে বঙ্গ, বিহার ও 

উড়িষ্যার নৃপতিবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া যশোহর নগরে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। তিনি অনেকবার মোগলসেন। পরাভূত করেন। (৩) 
অবশেষে বাদসাহ জাহাঞ্গির আমেরের রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার 

স্ববাদার করিয়। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ সৈম্তদল প্রেরণ 

করেন। মানিংহ বিপুল বিক্রমে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করেন। 

বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব ( কচুরায় ) মানসিংহের সহিত যোগদান 

করেন। আরও অনেক বাঙ্গালি, হুগলির কাননগে৷ দপ্তরের ভবানন্দ 

প্রভৃতি. মানসিংহের সহায়তা করেন। ইচ্ছামতী ও যমুনার 

সঙ্গমস্থলে ঘোরতর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাঙ্ছিত হইয়৷ বন্দী হইলেন। 

মানসংহ তাহাকে খাচায় পৃরিয়া ।দল্লির বাদসাহের নিকট প্রেরণ 
করিতে চেষ্টা“কবেশ, পথিমধ্যে কাশীধামে তাহার হার মৃত্যু হয়। ১৬০৬ খুঃ। 

সস পপ ২৮8 

(৩) অমর কবি ভারতচন্দ্র তাহার .অন্নদামঙ্গলে” প্রতাপের 

বীরদর্পের এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন £- 

“যশোর নগরধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 

মহারাজা ব্গজ কায়স্থ। 

নাহিমানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়, 

ভয়ে যত ভূপাতি দ্বারস্থ ॥” 

“বরপুত্র ভবানার, প্রয়তম পৃথিবীর, 

বায়ান হাজার যার ঢালী। 

ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি, 
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥” 

যেই সেনাপতি মানসিংহ তারতের পশ্চিম প্রান্তে রাজস্থানের 

বীরকুলমণি প্রাতঃম্মরণীয় ক্ষত্রকুলগৌরব প্রতাপের সর্ধনাশ সাধন 
করেন, তিনিই আবার ভারতের পুর্ব প্রাত্তবস্তী বঙ্গের শেষ হিন্দুনরপতি 



১৬৪ বারভূঞা। 

কায়স্থকুলতিলক প্রতাপের জীবন ও রাজ্য নাশ করিয়া স্বজাতি 

প্রীতির অপুর্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। (৪) 
বসন্ত রায় ও বিক্রযাদ্দিতা চন্ত্রদ্বীপ হইনে অনেক কুলীন কায়স্থ 

নিয় তাহাদের রাজ্যে স্তাপন করেনঃ তাহাই যশোহর-সমাজ নামে 

খ্যাতি লাভ করিয়াছে । বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদ্িত্য অনেক ব্রাহ্মণ 

পাত প্রতিপালন করিতেন এবং ততৎ্কাঁলে অনেক সাধু ও সিদ্ধ- 

পুরুষ তাহাদের ব্রাঙ্জে বাস করিতেন । 

প্রতাপের শ্ায় বিক্রমপুরের টাদ-কেদার রায়ও স্বাধীনতা অবলম্বন 

করিয়াছিলেন। টাদ-কেদার রায় ও ঈশা খা উভ্তয়্ের বৃহৎ সৈন্ঘদল 

ও পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ছিল। প্রথমে এই উশ্য বাজবংশে বিশেষ 

সখ্য ছিল। কথিত আছে একদ! ঈশা! চাদ বায়ের সুন্দর] বিপবা 

কন্ঠা স্বর্ণময়াকে ছাতের উপর দেখিতে পাইয়৷ তাঁহাঠক বিণাহ করিতে 

প্রস্তাব করেন। তদবধি উশয়ের বিচ্ছেদ হয় এবং ঘোরতর যুদ্ধ 

আরম্ভ হয়। শ্রীমন্ত খা! নামক টাদরায়ের বিশ্বাসঘতক কনম্মচারার 

কৌশলে স্বর্ণমদরী ঈণারখখার গুগুচবরের হস্তে বন্দিনী ঠহন। কগা 

শত্রকর্তক অপহ্গত1 হইয়াছেন একথা কর্ণগোচর হওয়ামাত্র টাদরায় 

মু্ছিত হন. সে মুচ্ছ! আর ভাঙ্গে নাই। টাদরাধের মৃত্যুর পর 
তত্পুত্র কেদ্াার রায়ও বিক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন। 

কিন্ত অল্পকাল মধ্যে মানসিংহের হস্তেই রায়বংশের রাজ্যৈশ্বর্ধ্য সমস্ত 

ধ্বংস হয়। 

(৪) ১৯২৭ সনেরু বঙ্গারন সাহিত্য সন্মিলনেব অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হর প্রপাদ শান্তর মহাশয় তীয় আভভাষণে 

লিখিয়াছেন. “পানা নগরে বিজ্জলদেব নামে একজন চৌহান বাঙ্গা 
ছিলেন। তিনি জগমোহন নাম একজন পঞ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়া 
সমস্ত ভারতবর্ষের একখানি গেজেটিয়ার প্রস্তুত করেন। উহার নাম 
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মুকুন্দরাম রায় ফতেহাবাদ সমাজ স্থাপন করেন। তিনি 

ফতেহাখাদ ও ভুষণার অধিপতি ছিলেন। তিনিও বাদসাহকে কর 

দিতেন না। আকবরনামার তাহার বারত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

১৫৭৪ খুঃ মোগল সেশাপাতি মুনাইম খাঁ বঙ্গ ও উড়িষ্যা আক্রমণ 

করেন এখং মুর।দরখাকে পৃব্বধঙ্গের জমিদ্রারদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করেন। যুকুশ্দরামের সাহত তাহার যুদ্ধ আরন্ত হয়। যুকুন্দ বগ্ততার 

ছলে মুরাদকে নিমন্ত্রণ কারুর হত্যা ফরেন। তৎপুত্র শক্রাজৎ 

জাহাঙ্গিরের ঢাকার স্থবাদারকে বিশেষ উত্যক্ত করেন। অবশেষে 

সাহজ্হানের সময়ে ৯৬৩৬ খৃঃ মোগল সেনা ধর্তৃক পরাঙ্জিত হইয়। 

বন্দা হন এবং ঢাকাতে বাদসাহের আদেশে নিহত হন! 

লক্খাণমা।ণক্যও পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি একবার চন্দ্রত্বাপ 

রাজ্য আক্রমণ করেন। পরে চন্দ্রদ্ধীপের সহিত তাহার সন্ধ স্থাপিত 

হয় । সেই সংঙ্ধর ফলেহ [তান ভুলুয়াতে বহু ব্রাক্গণকাযবস্থঅধুযু ষিত 

সমাছগ স্কাপনে সমর্থ হন। বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপ শিৰুঃস্থান, 

ততৎকালে যশোহর ব্যতীত অন্য সকল সমাজই চন্দ্রদ্বীপসমাজপতির 

অন্নুশাসনে নিয়মিত হইত । চন্ত্রদ্বাপ ও ভুলুয়ার রাজাদিগকে মগও 

ফিরিঙ্গিদিগের সাহত সব্বদাই লড়াই করিতে হইত । ইহাদের 

উপদ্রবেই চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী “কচুয়া” হইতে “মাধবপাশাতে 

স্থানান্তরিত হয়। রাজা প্রেমনারায়ণ বস্থ বায় নিঃসন্তান পরলোক 

গমন কাঁরিলে, তাহার ভাগিনেয় রাজ] ভদয়নারায়ণ শিত্র রায় সগুদশ 

শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্ধীপে রাজা হন। তদ্বংশীয়গণ এখনও 

মাধবপাশায় খাস করিতেছেন । তাহাদের রাজ্যশবর্ধা সমস্তই কালের 

কুক্ষিগত হইয়াছে । চন্দ্রদ্বীপরাজবংশ যে কত ব্রাঙ্গণ পণ্তিতকে 
স্পস্পরপপীসিপপ কাপল শি পদ পপ শ লাস 4 ৩ শশী তি 7 শা ৮০ পিপি নি 

দেশাবলীবিবৃতি । উহাতে প্রতাপাদিত্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় 
সমস্ত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে ।' 

স্পা শিস স্পেস শশা শীট শ্রীল 



১৬৬ বারভূঞা | 

ভূমিদান করিয়াছেন, কত আত্মীয় প্রতিপালন কষ্জিয়াছেন, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না! 

দিনাজপুরের গণেশবায়েব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে 
পারা যায় নাই। উত্তররাট়ীয় কায়স্থ মহম্মদ্দপুরের জমিদার 

সীতারাম রায়ের বীরকীন্তি কাহারও অবিদ্িতনহে । এই মহাঁপুরুষের 

জীবন লীল! অবলম্বনেই অমর কবি বঙ্ষিমের 'সীঁতারাম" রচিত 

হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় আমর] ডাহাপাড়ার 

বঙ্গাধিকারিগণের, ইাদলপুর-সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরাবংশের.দিনাজপুর 

রাজবংশের, ত্রিপুরা সিংহগ্রামের সিংহরাঞবংশের, টাকীর চৌধুরী- 

বংশের, বাজু-সমাজ প্রতিষ্ঠাতা ভূম্যধিকারিগণের এবং অন্যান্য প্রাচীন 

কায়স্থ ভূমিপালগণের পুব্ব প্রতাবের পরিচয় দ্রিতে বিরত রহিলাম। 

কশ্মরাজ্যের ন্যায় ধরঙ্মারাজ্যেও অনেক কায়স্থ মহাপুরুষ আবিভূতি 

হইয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যেব আলোচনা প্রসঙ্গে এবং বর্তমান অধ্যা- 
যের প্রথম ভাগে তাহ। কথঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু বঙ্গীয় কায্ন- 

স্থের সেই অতুল বিতৎ. পাথিব ও অপাথিব এরশবর্য্য, সমস্তই কালসাগরে 
ডুবিয়া গিয়াছে । সে দিনের স্থতিও প্রায় লুপ্ত হইতেছে । তথাপি 
সেই প্রতিতা, অতীতের অন্ুপ্রেরণ! বুঝি একবারে লুপ্ত হয় নাই। 

তাই আজও বাঙ্গলার কায়স্থকুলে রাজেন্দ্রলাল, মধুন্ছদন, অক্ষয়কুমার, 

কালীপ্রসন্ন, শিশিরকুম।র, বিবেকানন্দ, রমেশচন্দ্র' দ্বারকানাথ, 

রাসবিহারী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্রচন্দ্র লালমোহন, আনন্দমোহন, 

সত্যেন্দ্র প্রসন্ন, নীলরতন, সুরেশপ্রসাদ, চন্দ্রমাধব: রমেশচন্দ্র,সারদাচরণ, 

অশ্বিনীকুমার, রাজর্ষি বনমালী, বেদবিদ. শ্রীশচন্দ্র,অকাল-মৃত হরিনাথ, 

সেনাপতি স্থুরেশচন্দ্র ও দানবীর তারকনথ জন্মগ্রহণ করিতেছেন। যে 

জাতিতে অর্ধশতাব্দী মধ্যে এ সকল মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে 

জাতি আজও কোন জাতি হইতে ছোট নহে ' 
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ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত উপনয়নসংস্কার ও সদাচার প্রবর্তন, উচ্চশিক্ষা, 

বিবিধ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, সংস্কৃত শিক্ষা ও স্্ীশিক্ষার বিস্তার, দরিদ্র 

বালকগণেব বিগ্যাশিক্ষার উপায় বিধান, পণপ্রথাজনিত অনিষ্ট 

নিবারণ এবং কায়স্ক জাতির বিভিন্ন শাখার সম্মিলন, কারস্থ সমাজের 

উন্নতি ও কল্যাণের জন্য মত্যাবস্তক। 

উপনয়ন। 

বর্তমান কায়স্থ সমাজ একরূপ নিরীশ্বর সমাজ । অধিকাংশ লোকই 

প্রো কাল পধ্যন্তঃ কেহ ব! সার] জীবনেও দীক্ষা গ্রহণ করেন না। 
উপনয়ন সমাজে সম্যক্ প্রচলিত হইলে, উপনরন সংস্কারের সঙ্গে 

বাল্যকাল “হইতেই ভগবানের সহিত এবং সংযম ও সদাচারের সহিত 
সংযোগ স্াপিত হইবে । এতদপেক্ষা মূল্যবান আর কি হইতেপারে? 

ক্রমে ক্রমে যখন সমাজে উপনয়ন সংস্কার নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে, 

যখন উপনয়ন ধন্মান্রুশীলনের প্রথম সোপান বলিয়। গণ্য হইবে, তখন 

সমাজ হহার স্থুমহৎ ফল উপলব্ধি করিবেন। 

বেদই জ্ঞাতব্য, বেদই অধীতব্য, "অধ্যয়ন" অর্থই বেদাধ্যরন, আর 

বেদে দীক্ষাই উপনম়ন। যে দিন আধ্য বালক বেদে দীক্ষিত হইলেন 

সেহ দিন তাহার জীবনের সব্বশ্রেষ্ঠ দন। এই জন্য উপনয়ন দ্বিতীয় 

জন্ম বলিয়। উক্ত হইয়াছে । এই জন্মে আচাধ্য পিতা এবং গায়ত্রী 

মাত] হইয়। থাকেন। 

স্বৃতিও উপনিবদাঁদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বেদের সার- 

ভূত প্রণব ও বেদমাত। গায়ত্রীই সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার 

একমাত্র ভেলা। কিন্তু উপনয়নসংস্কার না হইলে প্রণব বা গায়ন্রীতে, 



১৬৮ উপনয়ন। 

বেদপাঠে বা! কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণে অধিকার হয়না । বেদই 

আধ্যধর্মের মূল, খেদই আধ্যজাতির গৌরব। তাহাতে অনধিকারী 
হইযু! থাক। অপেক্ষা হুর্গতি আধ্যবর্ণের পক্ষে আর কিছু হইতে পখরে 

না। অনেক মেধাবী কারস্থসগ্তান বেদও উপনিষৎ পাঠ করেন, 

ধন্মেও তাহাদের আস্থা আছে। কিন্তু তাহারা যে অধন্ম করিতেছেন 

তত্প্রতি ঠাহাদের লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রান্বনারে উপনয়ন না হইতে বেদ 

পাঠ নি'ষদ্ধ। উপবীত গ্রহণ কারয়। বেদ পাঠ করিলে যখন কোন 

প্রত্যবায়ের সন্তাবন। নাই তখন অনুপনীত অবস্থায় বেদচচ্চা করিয়া 

পাপাজ্জনের বা শাস্ত্রের মধ্যাদা লঙ্ঘনের প্রয়োজন কি বেদ- 

হান ব্গদেশে অধুনা বেদান্তের চর্চা দিন দিনই বদ্ধিত হইতেছে, ইহ 

আনন্দের বিষয় । কায়স্সন্ত'নগণ যথাশান্ত্র যজ্জোপবীত গ্রহণ করিয়! 

বেদাত্যাস করুন এবং বেদজ্ঞানের প্রচার করিয়। সমাজের কল্যাণ 

সাধন করুন। * 

যিনি কোন সিদ্ধ মহাঁপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া সাধন পথে 

অগ্রসর হঈযাছেন, তাহার নিজ কল্যাণের জন্তঠ ডপনয়ন সংস্কারের 

বিশেষ প্রয়োজন না থাকিতে পারে । কিন্তু সমাজের হিতের জন্য 

তাহারুও উপবীত শ্রহণ কর। আবশ্যক | যদি কায়স্থ সমাজে বর্ণাশরষ- 

ধন্মীনুমোদিত সদাচার প্রচলন বাঞ্ছনীয হয়, তবে এরূপ ধান্মিক ব্যক্তি 

দিগেরই য্থাশান্ত্র উপবাঁত গ্রহণ করা এবং সদ্দ ষ্টান্ত দ্বারা সমাজকে 

স্থপথে পারচালন করা কর্তব্য । ঙপনরন আধ্যমাত্রেরই ধন্ম, ইহা 

ত্রেবর্ণিকের বর্ণধন্মঃ ইচ্ছাধখন ব্যক্তিগত ধন্ম নহে। যাহা বর্ণধন্ম, 

তাহ বর্ণের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিরই পালনীয় । কারস্থ জাতিকে 

দ্বিজাতির অধিকার দিতে হইলে প্রত্যেক কাঁয়স্ক পরিবারেরই দ্বিজাচার 

সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক | ধাশ্মিক ও বিদ্বান কায়স্থগণ উপনয়ন 

সংস্কারের প্রয়োজনীয়ত] স্ব স্ব ব্যক্তিগত হিসাবে বিচার ন। 
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করিয়া সমস্ত জাতির দিক হইতে বিচার করেন, ইহ] একান্ত 

বাঞ্চনীয় । 

“পিতা পিতামহ যাহ! করেন নাই তাহা কিরূপে করিবে? কেহ 

কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিষয়াছেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে এককালে 

বঙ্গীয় কায়স্থগণের পুব্ব পুরুষগণের উপনয়ন সংস্কার ছিল, এখন তাহা 
পুনরায় অবলম্বন করিলে পূর্বপুরুষাচরিত ধর্মই প্রতিপালন করা 

হয়। মধ্যযুগে ধর্মবিপ্নব ও বাষ্টবিপ্রবে কাযস্থগণ সংস্কারহীন হইয়া 

পরধণ্ম অবলম্বন করিয়াছেন, পুর্বব পুরুষের নাম করিয়া সেই পরধশ্মের 
অন্ুবর্তন করা কদাচ সঙ্গত নহে । যাহা কল্যাণকর তাহা পিতৃপিতা 

মহ না করিলেও করা উচিত। যোগবাশিষ্ঠে এসবন্ধে একটি স্থন্দর 

কথা আছে । (১) দশরথসভায় বশিষ্ঠদেব বামচন্দ্রকে উপদেশ 

দিতেছেনঃ--“অনেক কাপুরুষ আছে যাহারা-ইহা আমার পিতাঁর কুপ, 

আম এই কূপের জল পান ন! করিয়া কেন অন্য জল পান করিব ?__- এই 

বলিয়। সেই ক্ষারজল পান করে, তথাপি সন্নিহিত সরোবরের স্বাছু 

জল পান করেনা । হে রাম. তুম তাহাদের ম্তায় বিচার অবলম্বন 

করিয়া মামার পুর্বপুরুষগণ এইরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যার চচ্চা করেন 

নাই, আমি কেন করিব ?--এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া মছুক্ত 

মোক্ষদায়ক ধন্ম ত্যাগ করিও না। 

অনেক শিক্ষত ব্যক্তিও বলিরা থাকেন,-*"এ যে 
পসরা সর্প ৮ পাশা 

(১) নির্বাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ, ৬৩ আধ্]ায়। 

একদ। শ্রামন্নারায়ণ তীর্থস্বামী পরমহংসদেবের নিকট কায়স্থদের উপনয়ন 

সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি যোগবাশিষ্টের “তাতস্ত কুপোহয়মিতি 
ক্রবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি। এই বাক্য উদাহরণ করিয়া বলিলেন, 

যাহা কল্যাণকর তাহ! পূর্বপুরুষাগত ন। হইলেও কর্তব্য, আর যাহা] অকল্যাণকর 

তাহা পূর্ববপুরুষাচরিত হইলেও পরিত্যজ্য। 



১৭০ উপনয়ন। 

পৈতা৷ ফেলিয়। দেওয়ার দিন, এদিনে আপনারা পৈতা লইতে 

বলিতেছেন!” ইহা কিন্তু প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা । 

ইহ? পৈতা ফেলিবার দ্িন নহে, পৈতা৷ নেওয়ারই দিন। যাহাদের 

পেতা আছে তাহারা কেহই ফেলিতেছেন না, আর তাহারা 

কখনও বলেন নাযে ইহা পেতা ফেলিবার দ্িন। যাহাদের পেত 

নাই, তাহারাই একথ। বলেন। কিন্তু কেহ ইচ্ছ। করিলেই সকলে 

পৈতা ফেলিয়া! দিবেনা. বা দেশ হইতে জাতিতে উঠিয়া] যাইবেনা। 

যদি জাতিভেদ থাকিবেই তবে নিজের জাতিকে ছোট করিয়া, শুদ্র 

করিয়। রাখিলে লাভ কি? 

আর এক আপত্তি এই । ষাহাদের পৈত! নেওয়ার অধিকার 

নাই তাহারাও যদি নেয়, তবে আর পৈতা নিয়৷ কি লাভ হবে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে কাহারও উপর প্রতুত্ব করাই পৈতা 

নেওয়ার উদ্দেশ্তঠ নহে । সবর্শেচিত ধর্ম ও সদাচার গালনের জন্য, 

বেদমন্ত্রও বৈদিক কার্যে অধিকার লাভের জন্য, ভারতবর্ষের কায়হ 

সমাজে ও হিন্দু সমাজে কায়স্থোচিত গৌরব রক্ষার জন্য, বিতিন্ন কায়স্থ 

সমাজের মিলনের জন্য-_উপনয়ন সংস্কার আবশ্তক। গৃহকোণের 

ক্ষুদ্র কথা এই বৃহৎ উদ্দেশ্তের অন্তরায় হইতে পারে না। কায়স্থ 

সন্তান, তুমি রঙ্জনীর অন্ধকারে চলিতে চলিতে এক গুহার মধ্যে 

পড়িয়। গিয়াছিলে এবং অগত্য। গুহার অধিবাসিগণের সহিত ব্রাত্রি 

যাপন করিয়াছ। দিবসের উষালোক সমাগমে যখন উপরে উঠিতে 

চেষ্টা করিতেছ তখন চিরগুহাবাসী কোন সাহসী ব্যক্ি তোমার 

অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু পাছে সে উপরে উঠিয়। পড়ে এই 

আশঙ্কায় কি তুমিও সেই গুহার মধ্যে পড়িয়। থাকিবে? অনধিকারী 

তাহার কারের ফল ভোগ করিবে । কিন্তু কেহ অনধিকার চর্চা 

করিবে বলিয়। তুমি তোমার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ কারতে পারন]। 



কায়স্ক সমাজের সংস্কার । ১৭১ 

অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, “তোমাদের শুদ্রসংস্রব 
ঘটিয়াছে, তোমাদের এখন পৈতা৷ হইতে পারেন1।” ছুই চারিজন শৃত্র 
লেখ। পড়া শ্িখিয়। অর্থবলে কায়স্থসমাজে প্রবেশ লাত করিয়াছে, ইহ! 

অসম্ভব নহে। কিন্তু শৃদ্রসংস্রব ঘটে নাই কাহার? স্থানবিশেষে 

ব্রাহ্গণসমাজে শদ্র কেন, অন্ত্যজের সংঅবও ঘটিয়াছে : কোন সত্যবাদী 
ব্রাহ্গণ তাহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তজ্জন্ত কি ব্রাহ্মণ 

জাতির যজ্জোপবাঁত ত্যাগ কর! কর্তব্য, একথ| কেহ বলিবেন? ফলতঃ 

পাতিত্যের কারণ ব্রাঙ্গণ জাতির যত ঘটিয়াছে কায়স্থের তদপেক্ষা 

আধক ঘটে নাই, একথ। নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে । যে কোন বৃহৎ 

সমাজ ই নান। বিপ্লবের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে দূষিত হয়। বাঙ্গলার 
স্থবৃহৎ ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ সমাজেরও তাহাই হইয়াছে । যিনি অনু- 

সন্ধান করিণেন তিনিই দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কোন 

জাতিই রক্তবিশুদ্ধির গব্ধ করিতে পারেন না। কালপ্রবাহে সকল 

জাতিতেই বিতিন্ন রক্তের সমাবেশ ঘটিয়াছে । কিন্তু একথা বলিয়া 

আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্ট। করিলেই যথেষ্ট হইলনা। কায়স্থ সমাজের 

এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবতক। 

তোমরা পৈতা নিলে ব্রাহ্গণ চিনিব কিরূপে? এইরূপ বালক- 

স্থল তর্কও শুনিতে পাওয়া যায়। পৈতাই যদি ব্রাহ্মণ চিনিবার 

একমাত্র উপায় হয় তবে তাহ। ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে এবং হিন্দু সমাজের 

পক্ষেও ছূর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ব্রাঙ্গণ, বর্ণব্রাহ্ম' অগ্রদানী, 

গ্রহাচার্য্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, বৈদ্ধ, ভাট, যোগী-কত লোকের পৈতা। 

আছে। সুতরাং কেবল পেতা দেখিয়াই কাহাকেও ব্রা্গণ স্থির কর! 

মূর্খতা মান্তর। শাস্ত্রে চারিবর্ণের চারি প্রকার তিলক ধারণের বিধান 

আছে। ত্রাঙ্গণ ললাটে ডর্ পু, ক্ষত্রয় ব্রিপুণ্ (দক্ষিণ হইতে বামে 

বিগুত তিনটী চন্দন রেখা), বশত অর্ধচন্দ্রাকার এবং শৃষ্র বৃত্তাকার তিলক 



১৭২ শিক্ষা । 

ধারণ করিবেন। স্বীয় বর্ণোচিত তিলক ধারণ করিলে ললাট দেখিয়া 

কে ব্রাহ্মণ কে কায়স্থ জানা যাইতে পারে, কিগ্ত তিলক দ্বার!ও বর্ণ, 

ব্রাহ্গণাদকে চিনিবার উপায় নাই। সুতরাং অপরিচিত স্লে 

পরিচয় গিজ্ঞাসা না করিয়া নিশ্যয়রূপে জাতি অবগত হওয়া সম্ভব 

নহে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কার্পাস হত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণ সত্রের এবং 

বেশ্যের মেষলোমের পৈতা ধারণের বিধান আছে, কিন্ত পৈা 

পরীক্ষ! করিয়া জাতি 'নণয় আরও অসন্ভব। 

শিক্ষ]। 

লেখাপড়ার জন্যহ যাহাদের সষ্টি, লেখাঁপডাহ যাহ!দের 

উপজীবিক', তাহাদের লেখাপড়ায় সকল জাতি হইতে উন্নত 

হওয়া স্বাভাবিক । ভারতের কোন প্রদেশে কায়স্থগণু লেখাপড়ায় 

পশ্চা্পদ নহে. কিন্তু প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ তাহারা স্কানচ্যুত 

হইতেছে । ব্রাঙ্গণ, বৈদ্ভ এবং অন্ত সকল জাতিহ এখন কায়স্তের 

ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে, তাহাতে কারস্থদের আর্ক অবস্থাও 

দিন ২ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। সকল জাতির জাতীয় বৃত্তি 

আছে, কিন্ত কায়স্তের জাতীয় ব্যবসায় নুপ্ত হইয়াছে. এখন তাহাতে 

সকল জাতিরই সমান আধকার। ব্রাহ্গণসন্ীন মুর্খ হইলেও পৌরো- 

হিত্য করিতে পারেন, গুরুতাও করিতে পারেন) কিন্তু কায়স্থ বালক 

মূর্খ হঈলে তাহার উপার কি? এখন আর কেবল রাজকার্্য করিয়া 

জীর্বিকা নিব্বাহের সন্তাবনা নাই । এখন কায়স্থ বালকগণের নানারূপ 

অর্থকরী বিদ্ভা উপার্জন এবং বাণিজ্য, কষি, শিল্প প্রভৃতি ব্যবসায়ে 

প্রবৃত্ত হওয়া আবপ্তক। শাস্ত্রানুসারে চিকিৎস। নিন্দিত বৃতি, পুব্বে 

সমাজেও তাহার নিন্দা ছিল, কিন্তু এখন তাহার বিশেষ সম্মান 

বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহাতে প্রভূত অর্থাগম হইতেছে । সুতরাং 



কাযস্ক সমাজের সংস্কার । ১৭৩ 

এখন কানস্থদিগের আয়ুর্ধেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনোনিবেশ 

করা অন্যায় নহে । কায়স্থ বালকদ্দিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও বেদ 

পাঠে উৎসাহ দান করা একান্ত কর্তব্য। 

সমাজকে উন্নত করিতে হইলে নরনারী সকলেরই সুশিক্ষা 

আবশ্তক। যেমন একপক্ষে বিহ্ঙ্গ আকাশে উড়িতে পারে না, 

তেমন কেবল পুরুষের শিক্ষায় সমাজ উঠিতে পারে না। নর নারীর 

কার্ধাক্ষেত্র ভিন্ন, স্ুতদ্াং তাহাদের শিক্ষাও স্বতন্ত্র হওযা উচিত। 

যাহাতে প্রত্যেক বালিকাই অন্ততঃ মাতৃভাষায় বেশ বুত্পত্তি লাভ 

করিতে পারে তদ্রপ ব্যবস্থা কর। অত্যাবশ্যক । 

কাযস্থ বালকের পক্ষে ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা না করা লজ্জার 

কথা। কিন্ত অনেকেনই এমন অবস্তা নহে যে ভাল লেখাপড়া 

শিখিতে পান্কল। *সংপন্ন কারস্থদিগের কর্তবা দরিদ্র বালকদিগকে 

সাহায্য করা। কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থস্মাছ্গে সজাঁতিপ্রীতির একান্ত 

অভাব। এলাহাবাদের মহাত্সা মুন্পী কালীপ্রসাদ দরিদ্র কায়স্ 

বালকগণের শিক্ষার জন্য সর্ধস্ব দান করিরাঁছিলেন! উহার প্রদত্ত 

অর্থেই এলাহাবাদ কাযস্থ পাঠশাল! ও ছাত্রাবাস স্কাপিত হইমঘাছিল | 

তাহ! এখন বি, এ, কলেঙ্জে পরিণত হইয়াছে । সম্প্রাত উত্তর 

পশ্চিষের চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ ৪০ সহজ্র টাক্সা বার্ষিক আয়ের 

ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। তাহার সর্ত এই যে এ টকা? প্রতিবর্ষে 
কেবল দরিদ্র ও যোগ্য কাযস্থ শিক্ষার্থগণের সাহাযার্থে ব্যয়িত 

হবে । শ্াহার পরলোকগতা ভগ্ীও সজাতির হিতার্থে ৫ লক্ষ 

টাকা দান করিয়াছিলেন। কবে বাঙ্গলার কায়স্থ এমন সঙ্গাতি 

প্রীতি, এমন মহাক্রুভবত। প্রদর্শন করিবে? 



বরপণ । 

ব্রাহ্ম, প্রাজাপতা।, দৈব, আর্ধ, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ 

_ শাস্ত্রে এই ৮ প্রকার বিবাহ উজ্জ হইয়াছে । বিদ্ভা ও সদাচার- 

সম্পন্ন বরকে আমন্ত্রণ পুৰ্বক বস্ত্রাভরণভূবতা কন্ঠা দান করিবেন, 
ইহাই ব্রাহ্ম বিবাহ । এহরূপে কন্ঠাদানই সর্বাপেক্ষা পুণ্যজনক 

বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপ ব্রাহ্ম বিবাহ 

অল্পই হইত। আম্মুর (অর্থদ্বারা কন্টাগ্রহণ ) এবং গান্ধব্ব ( বর- 

কন্ঠার পরস্পর অনুরাগ বশতঃ মিলন ) চারিবর্ণের জন্তই বিহিত 

ছিল। তখন সকলে কন্ঠালাভের জন্ঠই লালায়িত ছিল; অর্থন! 

পাইলে বিবাহ করিব না, এমন দুব্বাকাজ্জা তখন কল্পনাও 

অতীত ছিল। প্রাচীনকালে ক্ষঞিয় রাজ জাম!তাকে হস্তী. অশ্ব, 

রথ, দাস, দাসী যৌতুক স্বরূপ দান করিয়াছেন এমন উদাহরণ 

দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণ সমাজে যৌতুক দানের প্রথা ছিল না। 

এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া রুতবিদ্য 

যুবক খধিদের আশ্রমে যাইয়া, “আমি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়। সমা- 

বর্তন করিয়াছি,.আপনি কি আমাকে কন্ঠাদদান করিবেন?”-- এই বলিয়া 

কন্া প্রার্থনা করিতেছেন। সেই প্রাচীন আদর্শ হইতে সমাজ 

কতদুরে সরিয়া পাড়িয়াছে ! এখন কত স্ুরূপা স্ুলক্ষণা কন্ঠার 

পিতাও পাঞ্জের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছেন এবং পাত্রের মনোমত 

অর্থপ্রদানে অসমর্থ হইয়ী "হা হতোম্মি করিতেছেন। এখন ভদ্র 

গৃহে কন্তার জন্মমাত্রই অমঙ্গলের সুত্রপাত হয়, জনকজননী প্রাণসম। 
হুহিতাকে আর আনন্দের সহিত গ্রহণ ক।রতে পারেন না। 

এতদপেক্ষা দুর্গতি আর কি হইতে পারে? 

বর্তমান পণপ্রথ। নারীজাতির দুঃসহ অবমানন।। কন্ঠার রূপ 



কায়স্থ সমাজের সংস্কার । ১৭৫ 

গুণের প্রতিও তেমন লক্ষ্য নাই, টাক পাইলেই হইল । লোকে 

যেন টাকাই বিবাহ করিতে চাহে, কন্তাটা সঙ্গে “ফাও' মাত্র। 

আমাদের মেয়েগুলি যেন একবারে 'ফেল] ফেলা” হইয়৷ গিয়াছে । 

কন্তাকে পাত্রস্থা করিতে জনক জননীর ক্রেশ হইতেছে, অনেক 

পরিবার সর্বস্বান্ত হইতেছে, কিন্তু এছুঃখ হইতেও একটী গুরুতর 

দুঃখ আছে। শৈশব হইতেই যদি মেয়েগুলি ভাবিতে বাধ্য হয় যে 

তাহারা মাতাপিতার অশেষ কষ্ট ও অশান্তির কারণ, তাহারা যদি 

শৈশবেই তাহাদের নারীজীবনকে ধিকার দিতে শিক্ষা করে, তবে 

দেশের ভাবী কলাণের আশা এ্ুদুরপরাহত। নারীসমাজ 

আশৈশব মন্মপীড়িত ও নাড়ক্ষীণ হইলে, এমনভাবে কন্ঠাকুলের 

ডিজেনারেশন্ চলিতে থাকিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশ! 

আকাশকুন্ুম, মাত্র । " দেবী স্নেহলত। অল্প দুঃখে জীবন দান করেন 

নাই। আজও কি সমাজের চৈতন্য হইবে না? 

তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধি কেন না থাকুক, একটী ভদ্রকন্ঠা__ 

যিন তোমার ভগ্রীর গ্ভায়ই অপর একটী ভদ্রকন্ঠা- তাহার সহধর্মিতা 

লাতই তোমার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া তোমার মনে করা 

কর্তব্য। প্রভূত অর্থ আদায় না করিয়া তুমি যাহাকে বিবাহ করিলে 

না, যাহার মাতাপিতাকে বিপন্ন না করিয়া তুমি তাহাকে গ্রহণ 

করিলে না. তাহাকে লইয়৷ তুমি জীবনে কিরূপে সুখী হইবে? 

পক্ষান্তরে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়! তুম তোমার আপন ভগ্নীর 

দুঃখই বৃদ্ধি করিতেছ না কি? প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকেরই ইহ] 

ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়। 

কন্ত। সদ্বংশজাত ও সুলক্ষণ কিনা, মাতাপিতার চরিত্র উন্নত 

কি ন!, সত্সংসর্গে লালিত! পালিত ও সুশিক্ষিত কি না--এসকল 

বিশেষ দেখিবার বিবয়। কিন্ত এসকল গুণ সত্ত্বেও কন্তা অসিতা 



১৭৬ আন্তর্গণিক বিবাহ । 

হইলে তাহার জন্য পাত্র সংগ্রহ কর) কঠিন। ইদানীং এই শ্বেতবর্ণ- 

প্রাতি অত্যপ্ত বৃদ্ধ পাইরাচে। ইহা সমাঙ্গের সুস্থতার লক্ষণ 

নহে। কালবণের মধ্যেও সেই মন আত্মা, সেই প্রীতি ভক্তি, 

সেই ভাব ও ভালবাসা সমপ্তই আছে। তোমার সখের জন্ঠ যাহ! 

প্রয়োজন এঁ কালবর্ণের মধ্যেও সে সবই আছে, বরং বেশী আছে। 

কেবল বহিরাবরণে মুগ্ধ হইয়া ভিতরের সৌন্দব্যের প্রতি লক্ষযহীন 

হওয়া সঙ্গত নহে । আমাদের ভগ্রী পি আমাদের মতনই ত হইবে। 

আন্তর্গণক বিবাহ! 

এই দ্বাদশ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশার কারস্তদতাষ ধঙ্গজ. দক্ষিণ বাটীয়, 

উত্তররাট়ায় ও বারেন্্র__ বাঙলার এই চারি সমাভ মধ্যে আন্তর্দণিক 

বিবাহের পক্ষে মন্তব্য গৃহীত হইগা আসিতেছে । 'ভারতবধায় 

কায়স্থসভার গত ছুই অধিবেশনেও ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থ- 

গণের মধ্যে আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানের পক্ষে মন্তব্য 

অবধারিত হইয়াছে । তদনুসারে কিছু ২ কাঘও হইতেছে । যাহাতে 

কাব্যতঃ ভারতের সমুদর কীরস্ত মিলিয়া একজাতিতে পরিণত হইতে 

পারেন তদ্বিষয়ে মনন্দী শ্রধুক্ত সাব্দাচরণ মন্তর মহাশয় অশেষ চেষ্টা 

করিতেছেন। আমরা আশ! করি এই জাতার আন্দোলনের প্রাণ- 

স্বরূপ মিত্র মহাশয় জাবদ্দশাতেই তাহার চেষ্টার স্ুমহতৎ ফল 

প্রত্যক্ষ করিয়া যাহবেন। 

আর একখানা ক্ষুদ্র পুস্তকে বাঙ্গলাব চা'রসমাজের এবং 

তারতবধের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের সামাজিক অবস্থা ও 

সংস্কার সন্বন্ধে আলোচনা করিবার আশা রহিল। 



শুদ্রব্ণ। 
অধুন। শৃট্রবর্ণ সম্বন্ধে যথা! তথা আলোচন। হইতেছে। শ্ুদ্র কে, 

শঃদ্রের লক্ষণ কি, শুদ্রের কন্ম কিরূপ ইত্যাদি প্রপ্নের উত্তর অনেক 
সময় প্রদান করিতে হয। অতএব এই অধ্যায়ে শদ্রবর্ণ বিষয়ক 

বিশিষ্ট শাস্ত্র প্রমাণ প্রদত্ত হইল । 

মহাভারত শান্তিপর্ব । 

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ ' 

বর্মণ পুর্বস্থষ্টং হি কর্ম্মুভি বর্ণতাং গতম্ ॥ 
কামভোগপ্পিয়া স্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। 

ত্যক্তশ্বধন্মী রক্তাঙ্গান্তে দ্বেগাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 

গোত্যোবত্তিং সমাস্থায় পাতাঃ রুষ্যুপজাবিনঃ। 
স্বধল্মাননানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ 

হিংসানৃতপ্রিয়া লুর্ধাঃ সদ্বকর্্মোপজীবিনঃ । 

কৃষণঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শদ্রতাং গতাঃ ॥ 

উত্যেতৈঃ কর্ম্মভিব্যন্ত] দ্বিজ বর্ণান্তরং গতাঃ | ১৮৮ অঃ 

পারস্কর গৃহ্ৃস্থত্র । 

অনিষিছকন্মণাং শুদ্রাণ;ন্ত উপনয়নং। 

আপস্তন্ব ধন্মস্থত্র । 

আর্ধ্যাধিষ্ঠাত1 ব! শদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ সত্য 

মহাভারত অনুশাসনপব্ব | 

জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্রঃ সংস্কতো বেদপারগঃ। 

বিপ্রো ভবতি ধর্মাত্মা ক্ষাত্রয়ঃ স্বেন কন্মণ। ॥ 

এতৈঃ কর্মমফলৈ দৌঁবি ন্যুনজাতিকুলোত্তবঃ | 

শূর্রোহপ্যাগম সম্পনেো। দ্বিজো৷ ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ 
১২-- 



১৭৮ শুদ্রবর্ণ। 

ব্রাহ্মণে। বাপ্যসদৃরতঃ সর্বসন্করতোজনঃ। 

ব্রাঙ্গণ্যং স সমুৎস্জ্য শুদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥ 

কন্মরতিঃ শুচিতি দেবি তদ্ধাত্ম। বিজিতেন্দরিয়ঃ। 

শুদ্রোপি দ্বিজবৎসৈব্য ইতি ব্রন্ষাব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥ 

স্বভাবঃ কর্ন চ শুভং যত্র শ,দ্রেংপি তিষ্ঠতি। 

বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতে বৈ বিজ্ঞেয় ইতি যে মতিঃ॥ 

নযোনি নাঁপি সংস্কারে! ন শ্রতং ন চ সম্তভতিঃ। 

কারণানি দ্বিজত্বন্ত বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥ 
সর্বোহয়ং ব্রাহ্ণো লোকে বৃত্তেন তু বিধায়তে। 

বৃত্তেস্থিতস্ত শুদ্রোপি ত্রাহ্গণত্বং নিষচ্ছতি ॥ 

ব্রাহ্মঃ স্বভাবঃ স্ুশ্রোণি সমঃ সব্ধত্র মে মতিঃ। 

নিও ণং নিম্মলং ব্রহ্গ যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিক্ধঃ4 ১৪৩ অঃ। 

এই স্কল প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে-০। প্রথমে এক 

ব্রাহ্মণবর্ণহই তগবাঁন্ স্ষ্টি করিয়াছেন এবং ক্রমে গুণ ও কর্মভেদে 

এ ত্রাঙ্গণবর্ণই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে । শান্তিপব্বে শ,দ্রও 
ব্রাহ্গণাদি ত্রিখর্ণের সঙজগাঁতি বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত হহয়াছে। 

২। যেশুদ্র কোন নিষিদ্ধ কর্ম করেনা তাহার ডপনষ্ন হইতে পাব্রে।(১) 

৩। আপন্তব্বস্তত্র হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্বকালে 

শ্প্রগণই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈষ্ঠ এই আধ্য ভ্রিবর্ণের পাচকতা করিতেন । 

৪। আর অনুশাসন পব্বে মহেশ্বর উমাকে বলিতেছেন, “বেদপারগ 

ধন্াত্সা ক্ষত্রির স্বীয় কম্ম দ্বার! ব্রাহ্মণ হয়। তদ্রুপ কর্মদ্বার। নীচ 

শৃদ্রও সংস্কৃত হইয়া দ্বিজ হয়। পক্ষান্তরে অপকম্মরত ব্রাহ্মণও শৃদ্র 
শপে 2 

(১) মনু ও যাজ্ঞবন্ক্ের মতে এরূপ শূর্রের বৈঠ্যবৎ ৯৫ দিন অশোৌচ 

হইবে। 



শূদ্রবর্ণ। ১৭৯ 

হইয়া যায়। ব্রহ্মা স্বয়ংই বলিয়াছেন যে শুদ্ধাত্রা জিতেন্দ্রিয় শর 

পবিত্র কন্মদ্বারা দ্বিজাতির ন্যায় পৃজ্য হয়। স্বভাব ও কর্ম যদি 

শৃত্রেও উত্তম দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে দ্বিজাতি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 

জাঁনিবে। ব্রাঙ্ষণখুলে জন্ম, উপনয়নাদি সংস্কার বা শান্ত্রজ্ঞান 

ব্রাঙ্মণত্বের কারণ নহে, চবিত্রের পবিত্রতা ব্রাহ্মণত্বের কারণ। শুদ্ধ 

কন্মঘ্বার শুদ্রও ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হব়। নিগুণ নির্মল ব্রহ্ম যাহাতে 

অধিষ্ঠিত তিনিই ব্রা্গণ।” 

কিন্তু মহাভারতের এই উদ্রার মত ধর্মশাস্থ্ে লক্ষিত হয় না। 

ধর্মশান্ত্রমতেই হিন্দুর ধন্ম-কর্ম ও সমাজ পরিচালিত হপ্ন; সুতরাং 

ধর্মশান্ত্রে শুদ্রজাতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত তভহয়াছে এস্বলে তাহার 

আলোচন। কণা আবশ্যক । 

৪ 58 যাজ্ঞবন্কা ! 

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি টৈশ্যস্য ক্ষাত্রিরস্ত চ। 

প্রতিগ্রহোহধিকো। খিপ্রে যাঙ্জনাধ্যাপনে তথা ॥ ১১৮। 

প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম প্রজানাং পর্িপালনম্। 

কুষীদকষবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশ: স্মৃতম্ ॥ ১১৯ 

শৃরস্ত দ্বিজশুশ্রাষ। তয়াজীবন্ বণিগ ভবেৎ। 

শিল্পৈববা বিবিধৈ জাবেদ দ্বিজাতিহিতমাচরন্ ॥ ১ অঃ। 
মন্ু। 

একমেবতু শৃ্রস্ত প্রভুঃ কন্ম সমাদিশৎ্। 

এতেষামেব বণানাং শুশ্রধামনুক্তধয়া ॥ ১৯১ অঃ। 

শদ্রন্ত কারয়েদ্বাস্তং ক্রীতমক্রীতমপি বা। 

দাস্তা়ৈব হি স্ৃষ্টোহসৌ ত্রাঙ্গণস্ত স্বয়ন্তুবা॥। ৪১৩৮ অঃ 
উচ্ছিষ্টমন্রং দাতব্যং জীর্ণানি বসনা'নি চ। 

পুলাকাশ্চৈব ধান্ঠানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদ ॥ ১২৫।১০অঃ। 



১৮০ শুদ্রবর্ণ। 

ন শব্দে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কাবরমরহতি। (২) 

না স্তাধিকারো ধন্মেহস্তি ন ধন্মাৎ প্রতিষেধনম্।১২৬ 

শক্তেনাপিহি শূ্রেণ ন কার্ষো। ধনসঞ্চয়ঃ 

শৃদ্রোহি ধনমাসাছ্য ব্রীহ্মণানেব বাধতে ॥ ১২৯ 

পরাশর ! 

ছুঃশীলোপি দ্বিজঃ পুজ্যে। ন শংদ্রো বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 

কঃ পরিত্যজ্য ছুষ্টাং গাং ছৃহেচ্ছালবতীং খরীম্ ॥ ৩২৮ অঃ। 

শদ্রান্নং শদ্রসম্পর্কং শত্রেণ তু সহাসনম্। 

শৃদ্রাজ জ্ঞানাগমশ্চাপি জলশুমপি পাতয়েখ॥ 

দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শদ্রন্। জুহুয়া দ্ধবিঃ ! 

্রা্মণন্ত তবেৎ শংদ্রঃ শদ্রস্ত ব্রাঙ্মণো তবে ॥ ৩৫১২ অঃ। 

আপস্তন্ব। ও 

শদ্রানে নোদরস্তেন যঃ কম্চিৎ মুয়তে দ্বিজঃ। 

স ভবে শ,করো গ্রাম্যো মৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে ॥ ১১/৮অ | 

আঙগরা। 

অমুতং ব্রাহ্মণস্যন্রং ক্ষত্রিয়ানং পয়ঃ স্বতম্। 

বৈশ্তস্ত চান্মেবানং শ,দ্রারং কধিরং ফ্রবন্॥ ৫৭। (৩) 

বৃহন্নারদায় সংহত । 

যঃ শ্রেণার্চিতং লিঙ্গং বিষ বা প্রণমেন্নরঃ| 
ন তস্ত নিষ্কতিশ্চান্তি প্রানবশ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৫৪1১৪ 

অত্রি। 

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোবং ব্রাঙ্গণঃ শংদ্রঙ্জীতিযু। 

অহোরাত্রেধিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি। ২৪৮7 

(২) "বিবাহ্মাত্রং সংস্কারং শদ্রোপি লভতে সদ1।” শুদ্ধিতত্তে। 

(৩) শংদ্রের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্নগ্রহণের ব্যবস্থাও 



শুদ্রবর্ণ। ১৮১ 

জপ্তপত্তীর্ঘযা ত্র! প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনমূ। 

দ্েবতারাধনঞ্চেব স্ত্রীশৃ্রপতনানি ষট ॥ ১৩৫। 
বধ্যোরাজ্ঞা স বে শূদ্রো জপহেোমপরশ্চ যঃ। (8) 
৩তো রাষ্ট্ন্ত হস্তাসৌ যথা বহেশ্চ বৈ জলম্ ॥ ১৯। 

বিষুঃ। 

ন শূদ্রায় মতিং দগ্াৎ। ন চাস্তোপদিশেদ্ধম্মম । নব্রতম। ১৭অঃ। 

হীনবর্ণোহধিকবর্ণন্ত যেনাঙ্গে নাপরাধং কৃর্যযাৎ তদেবাস্ত 

ধর্মশান্ত্রে দুষ্ট হয় ৫__ 

নাপিতান্বরমিত্রার্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ। 

শদ্রাণামপ্যমীষান্ত ভূক্তান্নং নেব দুষ্যতি॥ ৩অঃ ব্যাস। 

নাপিত, কুলমিব্র. অর্ধসীরী (যে ভূঁম চাঁষকরিয়। দেয়), দাস 

এবং গোপ-২শ,দ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
তাহাতে দোষ নাহ। এইরূপ বাক্য মনু ৪অঃ, যাজ্বন্ক্য ১অঃ 
পরাশর ১১অঃ. বিষণ ৫৭অ£ এবং যমসংহিতাতেও দৃষ্ট হয়। গোপ 

ও নাপিতই যে শত্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা এ সমুদয় শাস্ত্রবাক্য 
হইতে সম্যক প্রমাণিত হইতেছে। 

(8) বামায়ণে উত্তরকাণ্ে তাহার উদাহরণ, যথা 

তস্য তদ্ধচনং শ্রুত্ব! রামস্যা ক্রিষ্টকন্মণঃ। 
অবাকৃশিরা স্তথাভূতো বাঁক্যমে তদুধাঁচহ ॥ 
শদ্রযোন্যাং প্রঙ্জাতোন্মি তপ উপ্রং সমাস্থিতঃ। 
দেবত্বং প্রার্থয়ে বীর সশরীরে মহাযশঃ ॥ 
ন মিথ্যাহং বদে রাখ দেবলোকজিগীবয়]। 
শদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুতস্থ শন্বংকং নাম নামতঃ ॥ 
তাষতত্তস্য শ.দ্রস্ত খড় গং স্ুরুচিরপ্রতং। 

নিকৃষ্য কোষাৎ বিমলং শির শ্চিচ্ছেদ রাঘরঃ ॥ ৮৯সর্গ। 



১৮২ শৃদ্রবর্ণ। 

শাতয়েৎ। একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাক্ষো নির্বাস্যঃ। নিষ্টী- 

ব্যোষ্টদ্বয়বিহীনঃ কার্যযঃ। আক্রোশয়িতা চ বিজিহবঃ। দর্পেণ 

ধর্্মোপদেশকারিণো। রাজ তগ্তমাসেচয়েৎ তৈলমাস্তে। দ্রোহেণ 

চ নামজাতি গ্রহণে দশাঙ্ুলোহ স্ত শঙ্কুনিথেয়ঃ ॥ ৫ অঃ। 

গৌতম । 

শ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধ্যায়াভিহত্য চ বাগদণ্ড পারুষ্যাত্যামঙ্গং 

মোচ্যে। যেন উপহন্তাৎ। আর্ধাস্ত্রী-অভিগমনে লিঙ্গে দ্ধারঃ। স্বহরণ 

ঞুগোণ্ড। চেদ্বধো২ধিক ৪। অথাহ অস্ত বেদযুপশৃনত স্ত্পুজতুভ্যাং 

শ্রোত্র প্রতিপূরণম্ । উদ্াহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ। ধারণে শরীরভেদঃ | 

আসনশয়নবাক্পথিষু সমাপ্রগ্ন ঃ দণ্ড শতম্। 

শদ্রবর্ণ সন্বন্ধে এইরূপ আরও বনু স্মৃতিবচন উদ্ধার করা যাইতে 
পারে। উদ্ধত বাকা সমূহের মন্ম এই ৪ | 

যজ্ঞ, বেদপাঠ ও দান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত তিনবর্ণেরই কর্তব্য | 

দ্রানগ্রহণ, যাজন (পৌরোহিত্য) এবং বেদের অধ্যাপনাতে কেবল 

ব্রাহ্গণেরই অধিকার । ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্ধ্য প্রজাপালন। বৈশ্তের 

কার্য্য কুসীদ (স্ুদগ্রহণ), কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। শ,দ্রের কার্য্য 

দ্বিজাতির সেব1। তাহাতে জীবিকানিকব্বাহ না হইলে বাণিজ্য করিবে, 
অথব। বিবিধ শিল্পকর্ম করিবে । 

সন্তষ্টচিত্তে তিনবর্ণের সেবাই শুদ্রের একমাত্র কাধ্য ভগবান্ 

আদেশ করিয়াছেন ৷ শুদ্র অর্থদ্বার ক্রীতই হউক বা অক্রীতই 

হউক, তাহার দ্বারা দাস্ত করাইবে, কারণ ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্থই 

ঈশ্বর তাহার স্থষ্টি করিয়াছেন। জীর্ণবস্ত্র, পুরাতন কোৌর্ভী, উচ্ছিষ্ট 

অনল, ধান ছাড়াইয়া তাহার খর প্রভৃতি শুদ্রকে দ্রিবে। বিবেকহীন 

ইতর জীবের যেমন পাতক নাই, শৃদ্রেরও তন্ত্রপ পাতক নাই। 



শূদ্রবর্ণ। ১৮৩ 

শদ্র সংস্কারের যোগ্য নহে, তাহার ধর্মে অধিকার নাই, দেবদ্ধিজে 

তক্তিপ্রদর্শনাদিরূপ ধর্মে তাহার নিষেধও নাই। শক্তিমান হইলেও 

শৃদ্রের ধনসঞ্চয় কর্তব্য নহে, কারণ শদ্রধনবান্ হইলে ব্রাহ্মণসেব1 

কারবে না। 

পরাশর বলিতেছেন দ্বিজ ছুশ্চরিত্র হইলেও পৃজ্য, কিন্তু শর 

জিতেন্দ্রিয় হইলেও পৃজ্য নহে ; ছুষ্টা গাভীকে ত্যাগ করিয়! সুশীল 
গর্দভীকে দোহন করে কোন যূর্থ? শ.দ্রের অন্রগ্রহণ, শ,দ্রের সংশ্রব, 
শ,দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শংদ্র হইতে জ্ঞানলাত জ্ঞানে 

সমুজ্জল ব্যক্তিকেও পাতিত করে। যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার লোভে শ্রের 

স্বত আহুতি দেয় সেন্ট ব্রাহ্মণ শ,দ্র হয়, আর এ শংদ্রই এাহ্ষণ হয়। 
শংদ্রান্ন উদরে থাকিতে যদি কোন ব্রাঙ্গণ মরে তবে সে গ্রাম্য 

শ,কর বা কুকুর হইয়া জন্মে। শ,দ্বের অন্ন রাধরতুল্য। শংদ্রের দ্বারা 

অর্চিত দেধবিগ্রহ বা বিষ্ণকে যে ব্যক্তি প্রণাম করে, অযুত 

প্রারশ্চিত্তেও তাহার নিস্তার নাই। ন্মক্রমে ব্রাহ্মণ শুদ্রের জল 

পান করিলে দিবারাত্রি উপবাস করিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পানকরিয়। 

শুদ্ধিলাত করিবে । 

নারীর পতিসেবা এবং শংদ্রের দ্বিজাতিসেবাই একমাত্র ধর্্ম। 
জপ, তপস্যা, তীর্থগমন. সন্যাসঃ মন্ত্রসাধন. দেবতার আরাঁধনা--এই, 

ছয় কা্য করিলে স্ত্রীও শংদ্র পতিত হইবে । যে শর জপহোমাদি 
করে তাহাকে রাজা বধ করিবেন, কারণ জল যেমন অগ্রিকে বিনাশ 

করে সেই শদ্রও তন্প রাজ্যকে বিনষ্ট করে। রামায়ণে এইরূপ 

শদ্রবধের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। শন্বক নামক শদ্র উর্ধপদে তপস্তা 
করিতেছিলেন। রাম তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 

বলিলেন, শ,প্রযোনিতে তাহার জন্ম, শন্বক তাহার নাম, সশরীরে 
দেবলোক লাভের জন্য তিনি উগ্রতপস্তায় লিপ্ত হইয়াছেন। ইহ! 



১৮৪ শুদ্রবর্ণ। 

শুনিয়! রাম তাহার বিমল অসিদ্বারা শন্বকের শিরশ্ছেদ করিলেন! 

বিষ্ণু বলিতেছেন শংদ্রকে বিদ্ধাদান করিবে না, ধর্ম উপদেশ 
করিবে না. ব্রত দিবে না। অধমবর্ণ শংদ্র উত্তমবণ' ব্রাহ্মণের প্রতি 

যে অঙ্গছ্ারা অপরাধ করিবে তাহার সেহ অঙ্গ ছেদন করিবে। 

একাসনে বসিলে কটিতে দাগ দিরা নির্বাসিত করিবে । থুথু দিলে 

ওষ্ঠহীন করিয়া! দ্রিবে। আক্রোশ প্রকাশ করিলে জিন্বা কাটিয়। 

দিবে। দর্পের সহিত ধনম্মোপদেশ করিলে মুখে তগ্ুতৈল ঢালিয়। 

দিবে। দ্রোহপুব্বক নামঞ্জাতি উচ্চারণ করিলে দশান্ুল পারমিত 
শেল মুখে পুতিয়া দিবে । 

গৌতমও বলিতেছেন শুদ্র দ্বিজাতিকে গালিদিলে বা আঘাত 

করিলে যে অঙ্গদ্বার! তাহ! করিবে তাহ ছেদন করিবে । আর্য্যের 

অর্থাৎ ব্রাহ্গণ. ক্ষত্রিয় ব1? বেশ্ের স্ত্রীতে উপগত হইলে তাহার 

লিঙ্গ উৎ্পাটন করিবে । দ্বিগঁতির ধনহরণ করিয়। গোপন করিলে 

বধদণ্ড পর্যযগ্ত হইতে পারে । বেদ শ্রবণ করিলে সীসা ও লাক 

গলাইয়া কর্ণরন্ধ। বন্ধ করিয়া দিবে । বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে 
জিহ্বা ছেদন করিবে । বেদমন্ধ অর্গে ধারণ করিলে সেই অঙ্গ ভেদ, 

করিবে । আসন, শরন, বাক্য ব পথে সমান সমান ব্যবহার করিলে 

তাহার শতপণ দণ্ড হহবে। 

শদ্রজাতির দুর্দশা সন্বন্ধে ধর্মশান্্র হইতে আরও বহুবচন প্রদর্শন 
করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে "শূদ্র' নামে পরিচয় 

দের এমন জাতি বাঙলা দেশে বা অন্যত্রও দেখা 

যায় না। শুদ্রবর্ণ সব্বন্রই কন্মগত বিভিন্ন নাম ও শ্রেণীতে বিভক্ত 

হইয়া আছে। ধর্ম্শান্ত্র মতে শূদ্রের জীবিকানির্বাহের উপায় দ্বিজসেবা 

ও শিল্পকার্ধয : বাণিজ্যেও তাহার অধিকার দৃষ্ট হয়।(৫) কেহ 

(৫) “বৈশ্যঃশুদ্রঃ সদাকুর্্যাৎ রুষিবাণিক্যশিল্পকান্।” ২অঃ, পরাশর। 



শুদ্রবর্ণ। ১৮৫ 

লৌহশিল্পে রত হইয়া কর্ম্মকার নাম, কেহ কুস্তনিন্্ীণে রত হইয়া 

কুম্তকার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপ অসংখ্য ব্যবসার হইতে 

অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। 

বঙ্গদেশীর বৃহদ্বন্মপুরাণে, ব্রঞ্ধবৈবর্তপুরাণে এবং জাতি- 

মালা প্রভৃতিতে এসকল জাতি বণসঙ্কর শুত্র বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে । কিন্তু এইসকল বিবরণ কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত । এক পুস্তকের 

সহিত অন্য পুস্তকের কিছুমাত্র এক্য নাই। জাতিগুলির উৎপত্তি 

বিবরণও সম্পূর্ণ ভিন্ন ২ বপ। অমরকোষে চগ্াল হইতে আরম্ত 

করিয়া অন্ষ্ঠকরণাদি পর্য্যন্ত বাবঙায় বণসক্কর জাতিই শংদ্র বলিরা 
উক্ত হইয়াছে। (৬) 

পুব্বে বঙ্গদেশে বহু বৈশ্য বাস করিত? ইহা অবিশ্বাস কর! 

যায় না। কিন্ত সেই বৈণ্ত জাতি এখন কোথায়? আধ্যাবর্তে বৈশ্ত 

আছে, কিন্তু'সেধাঁনেও বৈশ্যেত সংখা? কম। পরশুরাম ত বৈশ্য নিধন 

করেন নাই, তবে কেন ভারতে বৈশ্রের সংখ্যা এত কম? বচ বৈশ্য 

বৌদ্ধধশ্ম প্রভাবে সংস্কারহীন হইয়া পরে হিন্দু সমাজে শূদ্র বলিয়া গণ্য 

হইয়াছে । আর বঙ্গদেশে যখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ মুসলমান- 

দিগের হস্তে নিহত হইলেন, অথবা অনেকে পূর্ব ও উত্তরা ভিমুখে 

পলায়ন করিলেন এবং ক্রমে যখন ধর্ম বিষয়ে সকলে ব্রাহ্মণের আনুগত্য 

স্বীকার করিল, তথন ব্রাহ্ণগণ ব্রাহ্মণব্যতীত আর সকল জাতিকেই 

শৃদ্র বলিয়। ঘোষণ। করিরাছেন। তদবাধ বাঙ্গলার অনেক বৈশ্য শুদ্রবৎ 

হইয়া রহিয়াছে. ইহ! অসম্ভব নহে । 

. . শশ্ত দ্বিজশুশ্রষ! সর্বশিল্পানি চাপ্যথ |” ১অঃ শঙ্খ । 

“শিংদ্রস্ত সর্বশিল্পানি। ২অ+ঃঃ বিষ্ণু 
১২০। ১অহ, যাজ্ঞবন্ক্য। ইহ] পুব্বেই উদ্ধত হইয়াছে। 

(৬) শুদ্রাশাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজী2। 
আচগ্ডাপাত্ত, সঙ্কীর্ণা অন্বষ্ঠ করণাদয়ঃ ॥ অমর, শ.দ্রবর্গ। 



১৯৮৬ 

পরিদর্শন | 
কান্সস্থ স্ষিস্লর্শ। 

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ল্যস্ছাদ্র্গেশেল্র প্রথম পেরার বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া হয় নাই । নিয়ে তাহ] প্রদত্ত হইল £__ 

ব্যোমসংহিতা৷ ও বিজ্ঞানতন্ত্র, নারদঃ যাজ্জবন্ধ্য, যম. বৃহস্পতি 

ও ব্যাস সংহিতা, কালপ্রবাহ, স্কন্দপুরাণ, পদ্ম পুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ 

এবং মিতাক্ষর, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে কায়স্ত্েরা 

ক্ষত্রিয় জাতির শাখা ছিল। অন্য ক্ষত্রিয় হইতে তাহাদের এইমাত্র 

পার্ক) যে তাহাদের ব্যবসায় যুদ্ধাদি নহে. আয়ব্যয়নিরূপণ ও 

লেখকতাই তাহাদের কার্য । প্রতিপোষক শাস্ত্রীয়প্রমাণ নিয়ে দেওয়া 

হইল। 

অন্য পৌল্াণশিক প্রন্নীন্। প্রসঙ্গে পন্সপুরাণ' স্থষ্টিপ্ডের 

নিয়োক্ত শ্লোক কায়স্থোত্পত্তির প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে 8 
'ততো।হতিধ্যায়ত স্তস্ত জজ্ঞিরে মানপীঃ প্রজাঃ 

তচ্ছরীরসমুৎ্পনৈঃ কায়স্তৈ করণৈঃ সহ ॥ 

ক্ষেত্রজ্ঞঃ সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যন্তস্ত ধামতঃ | ৩ অঃ। 

মানসীঃ প্রজা; মরীচি. অঙ্গিরা প্রভৃতি | ক্ষেত্রজ্ঞাঃ_ বৈশ্াদি। 

ভ্বপ্তসংহিতার মতে এক বিপলের ৬* ক্রটির প্রথম ৫ ত্রুটির মধ্যে 

বে জন্মিবে সে ব্রাহ্মণ, ৬ হইতে ১০ ত্রটির মধ্যে যে জন্মিবে সে ক্ষত্রিয় 

বাকায়স্থ, ১১ হইতে ১৫ ক্রটির মধ্যে জন্মিলে বৈগ্ঠ, ১৬ হইতে ২০ 

ত্রুটির মধ্যে জন্মিলে শূদ্র হইবে। সুতরাং এই জ্যোতিঃশান্ত্র যতেও 

কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। “থিওজফিস্টং পা্রকাঁয় জ্যোতির্বিদ, রাম প্রসাদ 
লিখিত প্রবন্ধ (11)60৯০1)1)1৯1, ৬0]. ৯]. 1১,60৭) এবং কায়স্থের 

বর্ণনির্ণয়” ৬৩ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য । 



পরিদর্শন। ১৮৭, 

বিবদ্যালাগল্লহ্মহাস্শস্্র বৈগ্ককে শূদ্র জাতি বলিয়াছেন। 
চিকিৎসাজীবী অন্বষ্ঠের কথা মন্রুসংহিতায়, ধৃহদ্বন্ম পুরাণে, বা 

অমরকোষে যেরূপ উক্ত হইয়াছে : ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণে বা মহাভারতে 

“বৈগ্যের” উৎপত্তি যেরূপ লিখিত হইয়াছে, এবং মহাভারতে 

চিকিৎসারূপ নিন্দিত বৃত্তি হেত স্বর্ণ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারছয় দেবগণের 

মধ্যে শুপ্র বলিস্বা যেরূপ নিন্দিত হইয়াছেন, তাহা হইতেই বিদ্যাসাগর 

মহাশয় বৈচ্যের শ,দ্রত্ব অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 

বঙ্গীর বৈগ্যঙ্জাতি শাক্স্রোক্ত “অন্বষ্ঠ' বা বৈদ্ভ' নহেন. তাহারা তদপেক্ষা 

উচ্চতর জাতি। শাস্ত্রোক্ত অন্বষ্ঠ জাতি দাক্ষিণত্যে বাস করিতেছে, 

তাহার চিকিৎসা, ক্ষৌরকাধ্য ও অন্যান্ঠ হীনকাধ্যদ্বারা জীবিকা 

নির্বাহ কৰে এবং সমাজে হীন জাতি বলিয়াই গণ্য হয়! থাকে । 

ইহ] খুব সম্ভব যে সেন, দাস. দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি পদ্ধতিবিশিষ্ট যে সকল 

কায়স্থ চিফিৎসাবত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারাই ব্যবসায়ের 
ভিন্নতা হেতু লেখনাজীবী কায়স্থসমাজ হইতে ক্রমশঃ পুথক্ হইয়। 

বাঙ্গলার বৈগ্জাতি গঠন করিয়াছেন । 

অশস্পেচতক্ত । 

উশনঃ সংহিতা ৬ অঃ, ৫৫-৬০ শ্লোকে দাস দাসী প্রভৃতির সঙ্যঃ 

শৌচ উক্ত হইয়!ছে। শঙস্থতির ৪ অঃ, ১২ শ্রোক ভ্রয়োদশাহে 

স্পিগীকরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নির্ণয়সিন্ধুবৃত ব্যাপ্ত স্বতির বাক্যও 

গরুড় পুরাণায় বাক্যের অনুরূপ । 

৭৬ পৃষ্ঠার শেষভাগে “পিতৃলোক" স্থলে “পিতামাত। শব্দ প্রয়োগ 

করিলেই ভাল হইত। 1পতৃলোক বলিতে আজ্যপার্দি পিতৃগণকে 

বুঝায় । 



প্রাস্্রশ্চিত্ত ৷ 

পপ্তিতবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয় 'ব্রাত্যকায়স্থ- 

চন্দ্রিকা নামে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি 

শান্্রবাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে দ্বিজাতি ব্রাত্য 

হইলে পতিত এবং অতিশয় নিন্দিত হয়। যাহার] তযোগুণ প্রভাবে 

চরিব্রহীন হইয়! সাবিত্রী ত্যাগ করে তাহারাই এসকল শান্ত্রবচনের 

লক্ষ্য । কোন দেশব্যাপী বিপ্লবে সংস্কার লোপ হইলে কে কাহাকে 

পতিত বলিবে? পরন্ত স্বপ্₹ং বুদ্ধরূপী বিষণ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত 

অনুসরণ করিয়া! যাহারা বৈদিক সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার। 

পতিত হইতে পারেন না। 

মহাভারতে দ্রোণপর্বের ১৪১ অধ্যায়ে শ্রাকুষ্ণ এবং বৃষ্ি ও অন্ধক 

বংশায়গণ সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়! উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু 

তৎকালে ক্ষত্রিয় সমাজে যছ্ধুবংশ নগণ্য ছিলনা, শ্রীক্চ হইতেও 

মানাহ্ কেহ ছিলেন না। সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয় কি শ্রীরুষ্ণকে পতিত 

বলিবেন? মহারাষ্ট্র ইতিহাস হইতে জানাযায় যে কাশ!র বিধ্যাত 

পণ্ডিত গাগাভট্ট ছত্রপতি শিবাব্জিকে ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়। 

উপনয়নপংস্কারপুব্বক বায়গড়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

তাগবত দশমন্কন্ধে, ৪৫ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে 

নিধন করিয়া মাতাপিতাঁর কারামোচন এবং মাতামহ উগ্রসেনকে 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে বনুদেব গর্ণাচার্যকে আনাহয়া 

প্রীকুষ্চ ও বলরামের উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন, এবং তৎপর 

তাহার! অবস্তীপুরে সান্দীপান যু'নর আশ্রমে যাইয়া বেদাত্যাস 

করেন। এস্থলে মহাভারতের সহিত অনৈক্য হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের 

উপনয়ন সংস্কার হইলেও বৃষ্িবংশীয়গণ যে সাধারণতঃ ব্রাত্য ছিলেন 

এবং শ্্রীরুষ্ণ ব্রাতাবংখোত্তব ছিলেন, মহাতারত বিশ্বাস করিলে তাহা 

্বীকার করিতে হইবে। 



১৮৯ 

সাভ্রন্িঙ্গোল্ । 

মন্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩৩ শ্লোক অনবধানতাবশতঃ উদ্ধৃত 

হয় নাই।-_- যাবতে। গ্রসতে গ্রাসান হব্যকব্যেদমন্ত্রবিৎ । 

তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশ,লষ্টণয়ে! গুড়ান,॥ অর্থাৎ 

শ্রা্ধে অবেদ্বিদ্ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য যে কয়টী গ্রাস ভোজন করে, শ্রাদ্ধ 
কর্তীকে মরিলে পর ততগুলি জলিত লৌহপিগ্ড ভোজন করিতে হয়। 

বেদানভিজ্ঞ ব্রাঙ্গণকে দানাদি কর।কিরূপ নিক্ষল তদ্বিষয়ে পাঠকগণ 

পরাশর সংহিতা ৮ অধ্যায়ে ২৩১২৪,২৫ শ্লোক, উশনঃসংহিতা ৪1 ১১৭, 

১১৮ শ্লোক, বৃহম্পতি ৫৬-৬১ শ্রোক, শাপ্তিপবের ৬৩। ৪.৫, শ্লোক-_ 

প্রভৃতিও দেখিতে পারেন । মন্্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪২--১৬৮ 

শ্লোকে এবং উশনঃ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২২--৩৬ শ্নোকে শ্রাদ্ধে 

বর্জনীয় হ্রাঙ্গণের লক্ষণ সবিশেষ উক্ত হইয়াছে । উশনঃসংহিতাতেও 

৫ | ২৮.২৫ ২৬ প্লোকে অধিক ব্রার্ঘণ ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

লচ্যুনম্দম্ন। 

৯৭ পুষ্ঠায় বাঙ্গলায় বৌদ্ধধন্ম প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 

১৩০* শত বদর পুরে হিউয়েণ 1সয়াং পুণ্ড, বদ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত 

ও কর্ণস্থুবর্ণে বৌদ্ধন্তপ এবং এই সকল নগরেই বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ও শ্রমণ দ্রেখিয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাঙা! ভ্রেলোক্যচন্দ্র দেব, 

শ্চন্দ্রদেব প্রভৃতি বৌদ্ধ ছিলেন। খড়গবংশীয় রাজগণও বৌদ্ধ 
ছিলেন। বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম কিরূপ প্রবল হইয়াছিল তাহ! এইস কল 

প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। 

“শিবদত্তপ্রপৌত্রী” ইত্যাদি হরিশর্মধৃত আশ্বলায়নগৃহ্য- 

পরিশিষ্টের বাক্য রথুনন্দন উদ্ধাব্র করিয়াছেন । এস্বলে তর্ক হইতে 

পারে যে শিবদত্ত, বিঞ্ুমিত্র প্রভৃতি নাম ব্রাঙ্মণার্দি সকল বর্ণেরই 



১৯০ পরিদর্শন । 

হইতে পারে. দত্ত ও মিত্র বংশপদ্ধতি নহে. নামের অংশমাত্র | 
কিন্ত এইরূপ নামের অংশ হইতেই কায়স্থদের বংশপদ্ধতি হইয়াছে। 

আমরা কুলগ্রন্থাদিতেও “ভাস্করদত্ত পুত্র শিবদত্ত পুত্র শঙ্করদরত্ত”) তপন 

গুহ পুত্র কেশবগ্ডহ পুত্র ব্যাস গুহ+, “কঙ্জবস্থ পুত্র তববস্ু পুত্র 

হংসবসু পুত্র মুক্তিবস্থ _ইত্যাদ্ররূপ নাম দেখিতে পাই। উদ্ধৃত 

বাক্যে বরপক্ষে চাৰিটী নামেই 'মিত্র' শব্ধ এবং কন্টাপক্ষে চারিটা 

নামেই "দত্ত শব্দ রহিয়াছে । সুতরাং এই মিত্র ও দত্ত শব্দকে 

বংশোপাধিরূপে গ্রহণ করা যুক্তিহীন নহে । আবার ইহার পরেই 

রঘুনন্দন বস্থঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। 

হরিশন্মধৃত বাক্য অনুসরণ করিয়াই যে রথুনন্দন পদ্ধতিযুক্ত নাম 

ব্যবহারের ব্যবস্থা করিরাছেন তাহ] বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে । 

লার্ছলান্স ক্াশ্রন্ছপ্র ভাল। (১৯৯ গা) 
গৌড়েশ্বর ধর্মনারায়ণ কে? তৎকালে এলে ধন্দনারার়ণ 

নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা, অথবা “সনংশের শেষ রাজ। 

নৌজা বা নারারণই ধন্মনারারণনামে উক্ত হইমাছেন, তাহা অনুসন্ধান 

করা আবপ্ভক। তাহ] নিণীত হইলেই চগ্ডবর প্রমুখ সপ্তকারস্থ 

কান্তকুক্জ হইতে কামরূপে আসির়াছিলেন. অথব। তাহারা কান্কুপ্দা- 

গত বঙ্গীয় কায়স্থগণের বংশধর, তাহাও স্থির হইবে। 

াম্্রক্ছন্নাজেল্ সংস্কার । 

পুর্বকালে বিবাহার্থে কণ্ঠাই লোকে ক্র করিত। কন্ঠা- 

বিক্রয়কারাই শুক্রবিক্রয়ী বলিয়। শান্ত নিন্দিত হইয়াছে । বস্তমান 

কালের "পুত্রবিক্রয়ের' প্রথা তখন ছিলনা, কাজেহ শান্তে তাহার 

উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 
বরপণের অত্যাচারে যদি সমাজ হইতে কন্ঠাদায় উঠিয়া যার. 

মাতাপিতা কন্ঠাকে পাত্রস্থা করার চেষ্টা যদি অগত্যা ত্যাগ 

রা 

চা 



পরিদর্শন | ১৯১ 

করেন, তাহা হইলে বরপণ উঠিয়া যাইবে, কিন্তু সমাজের অশেষ 
অকল্যাণ হইবে । ইয়োরোপ ও আমেবিকার নরনারী সমাজের 
বর্তমান অবস্থা যাহারা পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারাই সেই 
অকল্যাণ কিরূপ ভয়াবহ তাহ! উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

কোন কোন অবস্থায় অর্থগ্রহণের পক্ষেও দুই একটী কথা 
বলিবার আছে । (১) অনেক নিঃস্ব বালক বিবাহ করিয়। 
শ্বশুরের অর্থে লেখাপড়া শিখে । সমাজ এইরূপ বালক গণের শিক্ষার 
ভার গ্রহণ না করিলে তাহার। শ্বশুরের অর্থেই লেখাপড়া শিথিবে, 
তাহাতে বাধা দেওয়া যাইতে পারেনা। (২) কন্ঠা কুরূপ৷ 
হইলে তাহাকে পাত্রস্তা করার উপায় কি? বিনা অর্থে কুরূপ। 
কন্ত) কে গ্রহণ করিবে £ (৩) যাহার। শ্রেষ্ঠতর বংশে ক্রিয়াকবিয়। 
সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে চাহেন, তাহারা কি করিবেন? ঘাহার। 

সামাজিক মর্যাদায় বড় তাহারা মর্ধযাদ] না পাইলে নিম়ুতর ঘরে 
ক্রিয়া করিবেন কেন? (৪) প্রাচীনকালে বিছু। উপাজ্জন ব্যয়সাধ্য 
ছিলনা, কিন্তু এখন খণ করিয়াও পুন্রগণকে শিক্ষা দিতে হয়। তবার 
পুত্রগণের মধে; উচ্চ পরাক্ষা পাশকরে সকলে শাহার সহিতই 
কন্তার বিবাহ দিত হে । সকলেই গ্রাড়ুর়েট বরের গন্য ব্যস্ত। 
এরূপ অবস্থায় যে খ।| করিয়া ছেলে মানুষ করিয়াছে, তাহারপক্ষে 
অর্থের প্রলোভন অতিক্রম কর সহজ নহে । সমাজাঁহতৈষা সংস্কারক- 

গণের এহ সকল অবস্থাও চিন্তাকরিতে হইবে। 

তুচ্জিসভ্র । 

মুদ্রাকর প্রমাদ অনেকস্থলে দৃষ্ট হইবে। “প্রঃ সংশোধনকারী 
অনেক স্থলে যওষ এবং, ও, কারের প্রভেদ বুঝিতে পাবেন নাই । 
নিয়ে অশুদ্ধ স্থলসমূহ্র পৃষ্ঠান্ক, ছত্রসংখ্য। ও শুদ্পাঠ প্রদত্ত হইল। 

২পুষ্ঠ? ৩ছত্রে &. হইবে, ৮৯ ছত্রে $০. হইবে, ১,৩-_সব্বীনে- 
বাতুরান্, ১২।৮- গ্রন্থকার, ১৫।১৬-_-পৃজকাঃ, ২৮।৭-যুক্তী, ৩০।১৩- 

স্কুটপ্রত্যয়কারকম্, ৩৪।৯৬--আবিষ্কৃত, ৩৭:১৩-_অচ্যুত, ৩৮।৫-_ 
বাস্তব্য, ৪১।১৮-_ধুর্ততার, ৪81১৫__পৌগু, বর্ধন, ৪৯।১৪-__বার লক্ষ; 
৫৯।৪-__পুরস্কারেণ। ৬০।১০-___সন্বন্ধে) ৬৩।৫_-পীতান্বর, ৬৫।৫__উড়ি- 
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স্যাতে, ৬৯।৫-_সুুমহাত্তি' ৬৯।১১-_ক্ষত্রিয়স্ত। ৭০।১৪-_ছদ্রযুদ্ধং, ৭০২০ 
_দ্বা্শাহেনঃ ৭১।২৫-__আহছতি, ৭৩।৩--আয়ুঃ। ৭81১৪-__যুদ্ধের, 
৭৫।১৩-_ ভয়াবহ, ৭৬।১২-__সঙ্কোচ, ৭৭।২৩-_বায়ুভূত, ৭৭।২৫-__পিগু 
৮০1১৬-_তত্রপ, ৮৫।২_স্মার্ত, ৮৭1৫__ভূজতে, ৯২।১৯-__-দৌবারিক, 
৯৭।১-_সংস্কারহীন, ১০০।১৮_-উল্লেখ করিয়াছেন, ১০১।১৫-_ ম্ৃতাঃ, 
১০৭1৮-_তজ্জন্য। ১০৯1৮-_উত্কর্ষ, ১১১।১*-_ ব্রাঙ্গণ, ১১৩৭-_ 

চড়ামণি, ৯১৭।১০-_গুরুদ্রিগের, ১২৬২_যামদপগ্রা, ১২৮1১৮১২০-- 

৬০. ১৫০।১-_সেনবংশ, ১৫১।৯-_স্বুবণ গ্রামে, ১৬০।১২-_দানশীলে। । 

১২৭।২ ছত্রে শ রবংশ, পালবংশ. সেনবংশ' এইরূপ পাঠ হইবে । 
প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ে যে কয়টী শ্লোকে শাস্ত্রের নাম উক্ত হয় নাই, তাহ! 
স্বা্ভ ধৃত বচন । 

অনবধানতা বশতঃ কোন কোন স্তলে অন্য পুস্তক বা 
প্রবন্ধলেখকের খণ স্বীকার করা হয় নাই । নিয়ে তাহ। উল্লিখিত হইল । 

৩১ প্রষ্ঠায় 'রাঁজসাক্ষা সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বন্ম বি, এল্ মহাশয়ের “কায়স্থতন্ব 
বিচার, নামক প্ুস্তকে প্রথমে দেখিয়াছি । ৯৯ পুষ্ঠায় “রাটীয়- 
বারেন্্রদে।ষকারিকার শ্রোকও উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত হইরাছে। 
প্রায় তিনবৎসর হইল শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদদ ঘোবচৌধুরা দেববন্ 
মহাশয়ের 'অশোৌচতন্ব পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াছি । ১১৯ প্ষ্ঠায় ক্ষত্রিয় রাজ? স্র্য্যপ্বজ ও চেদিনাজ বস্তুর 

বিষয়ে যে প্রমাণ উক্ত হইরাঁছে,. শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শান্তি 
মহাশয় “কায়স্থতর্কসমাধান নামক পুস্তকে প্রথমে তাহার অবতারণা 
কৰ্েন। ১২৯ পৃষ্ঠার শঙ্করদেব সন্বন্ধীয় বৃত্তান্তের বহুলাংশ শ্রীযুক্ত 
কেদারনাথ ঘোষ বন্ধ মহাশয়ের ১৩২১ সনের জ্যেষ্ঠসংখ্যার “কায়স্থ 
পর্রিকা”্তে লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । 

এতদ্বযতীত শ্রীযুক্ত জয়চন্জ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের “ব্রীত্যকা য়স্থ- 
চন্দ্রিকা” হইতে শান্্রতত্বান্ুসন্ধানে অনেক সহায়ত পাইয়াছি। 

সমাপ্ত । 
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অনতরণিকা ও "শন্যান্য অধ্যায়ে আরও কয়টি মুদ্রাকরপ্রমাদ ধরা পড়িয়াছে। 

তাহা এস্থলে সংশোধিত হইল :__ 

গ |% ছত্রের পর-_ “বশিষ্চে পুত্র শক্তিও বামদেব, শক্তি পুত্র 

পরাশ্র”তৎপুত্র কষ্চদ্বৈপাযন বেদবাণাস ।”--এই বাকাটি মুদ্রিত হয নাই । য।১*__ 

পন্য । চ1১৮__সমিৎপাণি। জ।২৩ পাদট়ীকাচিহ (১৩) মুদ্রিত হয় নাই । ঝ।১০ 

ছত্রে পাদটীকাচিহু (১৩) স্থলে (১৪) হইবে । 

৫1৬--শ্বণ। ৬১২ ছত্রের পাদটীকা] চিহ (2). ৭1৭ ছত্রের অস্তে বসিবে |. ৭1৮ 

_অসবর্ণ | ৯৫২৩ ধন্ুন্পাণের | ৯৭১-__দেবাছ্ে | ১৮1৫-জন্মনঃ | ১৯১ 

৩ | ২৪৫ শিভত সয়াত | ২৪২০ শ্রয়তাং | ২৫।১৩- সম্মানিত | ৩১২০ - 

পশ্ান্তি | ৩৭1১৯--কেদাররূপধ্যরী ! ৩৮1১৬ ব্যাকরণ । ৬১৩-সাত্নার | 

৪১।১৬- মার: | 8১1২-প্রায়শত | ৫৩1৪- সাম্মলনের | ৫৭১৪--পরিঞ্কাঃ। 

৬৫২ জন্মে । ৬৫1১২ ভয়। ৬৭1২২- তখৈব। ৬৯৮ ভর তঃ ৭০1২-._ 

হবণং। ৮০1৮ পযন্ত । ৯৭18-_ শ্রেষ্ঠ । ৯৮।১৬-_শদ্রত্ব | ১০৯।২৫-_কায়স্থদের। 

১০৬।১--পনাকপাণি | ১১২২০ চশ্রভান্গু। ১১৬২৬--গোপাল বস্থ । ১২৭1৭ 

কামকপে। ১২৯২১ _রতিকাত্ত / ১৪৪. ৪৫) ৪৬-_অদ্ভুত | ১৮প৯৩-_ঘিয়তে । 

লের্ষওবস্নাহিত্ো ক্চাম্সঙ্ছ। 
১৫২২ শকে শ্বীথগুবাসী “অশ্ব্তকুল”-জাঙ শ্রীমন্নিতযানন্দ দাস “প্রেমাবলাস” 

নামক প্রসি্ছ বৈষ্ণব ইতিহাস প্রণবনন করেন। এই পুস্তুনর ২*তি বিলাসে 

আদিশুর ও মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ।-_ 

“আদিশুরো মহারাজ: ক্ষত্রকুলাবতংশকত | 

কান্কুক্তাৎ পঞ্চবিপ্রানানিনায় স্বরাজ্যকং। 

পঞ্চধাধর সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন | পঞ্চধবষির রক্ষা] সেবা করিবার কারণ ॥** 

খোদ্ধ, বেশধারী এই পঞ্চ ভূতা হন ক্ষত্র। পরণ্তিয় কায়স্থ এত ভতা পঞ্চভন ! পঞ্চ 

ধবির সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন |” 

৬১৪ বৎস্র পুর্বে যে বাজনার কায়স্থগণ ক্ষতিয় বাঁলয়া িদিত [ছলে 

তদ্দিনয়ে ইহা শিঃসন্দেহ প্রমাণ | কায়স্থদিগের ভদেবগণের প্রা খিনয়শ্রকাশক 

পরিচয় বাক্যগুলি প্রসিদ্ধি লান্ভ করিয়া “কায়স্থগণ ব্রাঙ্গণদিগের ভূতারূপে আসিয়া- 

ছিলেন” এইবপ প্রবাদের স্াষ্ট করিয়াছিল । বৈষ্ণব কাব তাহারই পুতিধ্বনি 

করিয়াছেন | 














